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Tarım Kredi ile Vakıf Katılım Arasında

DEV İŞBİRLİĞİ

5-10 Kasım tarihlerinde Şanghay'da 
düzenlenecek olan 1. Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı’na Türkiye’nin katılımı 
protokolü, Çin Halk Cumhuriyeti 
Tarım Bakan Yardımcısı Qu Dongyu 
ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş arasında 
imzalandı. 

m

Haberi 4. Sayfada

3 Faizi ortadan kaldıran proje kâr-zarar 
ortaklığına dayanan işbirliği modelinin 
ilk imzası Tarım Krediye ait Adıyaman 
Kahta'da faaliyet gösteren badem ve 
fıstık işleme fabrikası için atıldı. 

3 Bir sezon boyunca geçerli olacak 
ortaklığın sonucunda elde edilen satış 
gelirlerinden, maliyetler düştükten sonra 
kalan tutar taraflarca konulan sermaye 
tutarı oranında paylaşılacak. 

3 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Fahrettin Poyraz, "Bizim hedefimiz; 
ürünün çiftçiden alınması ve pazara 
arz edilmesi noktasındaki kapasitemizi 
artırmak olacak." dedi.

Tarım Kredi ile Vakıf Katılımın, çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa 
şartlarına karşı korumak amacıyla kurduğu yeni proje hayata geçti. 

Y
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Haberi 12. Sayfada

Tarım Kredi, Çin İthalat Fuarı'na katılacak
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Fakıbaba, yaptığı açıklamada, 
hükümet olarak, işsizliği azalt-
mak için çeşitli projeleri hayata 

geçirmeye devam ettiklerini belirtti.
Çiftçilerin ve yetiştiricilerin mağdur 

olmaması için de projeler hazırladıkla-
rını dile getiren Fakıbaba, birçok ürün 
için kurulacak lisanlı depolarla çiftçi-
lerin ve üreticilerin mağduriyetlerinin 
önleneceğini söyledi.

Lisanslı depoculuğu "ürünün barajı" 
olarak düşündüklerini belirten Fakıba-
ba, şöyle devam etti:

"Yani su çok geldiği zaman barajda 
topluyorsunuz, suya ihtiyaç duyduğu-
nuz zaman barajın kapağını açıp suyu 
bırakıyorsunuz. Lisanslı depoculuk da 
böyle bir şey. Ürün fiyatı düşük olduğu 
zaman, taşıma destekleri vermek kay-
dıyla, bedava olarak ürünü getiriyor li-

sanslı depoya bırakıyor. Farz edelim 10 
ton buğday bıraktı, kalitesi belli, sadece 
bir sertifika alınıyor. Yani 'şu lisanslı 
depoda şu kadar ürünüm var.' diyorum 
ve alıp cebime koyuyorum. Farz edelim 
ben İstanbul'dayım, o gün ürünümün fi-
yatının yükseldiğini görüyorum, hemen 
orada bir bankaya gidiyorum, Şanlıur-
fa'daki ürünümü o sertifikayla paraya 
çeviriyorum. Lisanslı depoculuk, üre-

ticilerimizi ve çiftçilerimizi stokçulara, 
aracılara düşürmeden, onların eline bı-
rakmadan ürettikleri malları istedikle-
ri zaman yüksek fiyata satmak için en 
önemli yollardan birisidir. "

"Verdiğimiz senetle kredi 
çekilebilir"

Bakan Fakıbaba, lisanslı depoculu-
ğu ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını 
dile getirerek, şunları kaydetti:

"(Şanlıurfa'da) 50 bin tonluk lisanslı 
hububat deposunun temelini attık. Yakın 
zamanda Gıda Organize Sanayi Bölge-
si'nde 10 bin tonluk lisanslı fıstık depo-
sunun temelini atıyoruz. Yine Viranşehir 
ilçesinde 30 bin tonluk lisanslı hububat 
deposunun açılışını yapacağız. İnşallah 
üreticilerimizi stokçuların eline düşür-
meyeceğiz. Fiyatlar düşük olduğunda 
genelde üreticilerimiz ne yapıyor, borç-
lu oluyor. Çiftçilerimizin ve yetiştirici-
lerimizin elindeki malı kapmak isteyen 
fırsatçı insanlar oluyor. Onlara fırsat 
vermeden mallarını depoya koyuyoruz. 
Verdiğimiz senetle bankadan kredi çeki-
lebilir çünkü artık o senet geçerli olmuş 
oluyor, mal varlığı olmuş oluyor. Li-
sanslı depoculuğu bütün Türkiye'de, fıs-
tıkta, fındıkta, kayısıda, üzümde, bütün 
ürünlerde inşallah yayıyoruz. Yaymaya 
da devam edeceğiz."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba:

Lisanslı depolarla, üreticilerimizi 
stokçuların eline düşürmeyeceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Lisanslı depoculuk, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi 
stokçulara, aracıların eline bırakmadan, ürettikleri malları istedikleri zaman yüksek fiyata satmak için en önemli 
yollardan birisidir." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, mevsim-

lik tarım işçilerinin barınma sorunla-
rına ilişkin, "Hükümetimiz tarım iş-
çilerine de ürüne de her türlü desteği 
vermektedir ve vermeye devam ede-
cektir. 

Şu anda Polatlı'da çok güzel bir 
proje ortaya çıktı. Dalga dalga bu pro-
jeleri hem Ordu'ya hem Eskişehir'e 
hem de diğer illere yapıyoruz. Bütün 
tarım işçilerinin, sağlık, eğitim ve in-
san haklarını düşünerek çok güzel ko-
nutlar yaptık. Bu tür çalışmalarımızla 

mevsimlik tarım işçilerinin sorunları 
tarihe karışacaktır." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı açık-
lamada, tarım ve hayvancılık ülkesi 
Türkiye'de çok kaliteli tarım ürünleri 
yetiştirildiğini belirterek, ülkeyi bu an-
lamda daha ileriye taşımak için gayret 
gösterdiklerini söyledi.

Başta Şanlıurfa olmak üzere birçok 
bölgeden insanların mevsimlik tarım iş-
çisi olarak Türkiye'nin farklı kentlerine 
gittiği hatırlatan Fakıbaba, bu işçilere yö-
nelik projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları tarihe karışacak 
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İmza törenine, Çin Halk Cumhuri-
yeti Ataşesi Li Qian, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 

Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yar-
dımcısı Özgür Güven, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı bürokratları ile 
Çinli misafirler katıldı. Protokolün im-
zalanmasının ardından, iftar yemeğine 
davet edilen Çinli konuklar için sema-
zen gösterisi yapıldı. Tasavvuf müziğini 

ve semazenleri hayranlıkla izlediğini 
belirten Qu Dongyu, “Çin ve Türkiye, 
köklü geçmiş ve güçlü kültürel mirasa 
sahip iki büyük ülke. Bundan sonra eko-
nomik faaliyetlerle kuracağımız sağlam 
köprüler ile kültürünüzü daha yakından 
tanıma imkanı bulacağım” dedi. 

Çinli misafirlere Tarım Kredi Koo-
peratiflerine ait ürünleri tanıtan Bakan 

Daniş ise “Katılacağımız fuar ile çok 
büyük bir pazara gireceğiz. Biz bu yolu 
açmak için Bakanlık olarak gereken 
adımları attık. Tarım Kredide sahip ol-
duğu potansiyel ve tecrübesi ile Çin pa-
zarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil 
edecektir” diye konuştu.

Çinli konuklara hediye takdim eden 
Genel Müdür Poyraz, “Geçtiğimiz gün-

lerde bizzat giderek temaslarda bulun-
duğum Çin, Türkiye için çok önemli 
bir pazar. Biz Tarım Kredi ailesi olarak 
üreticilerimize verdiğimiz desteğin en 
önemli kısmını, ürettiklerini tüketici 
ile buluşturması noktasında veriyoruz. 
Katılacağımız fuar ile de Çin pazarında 
adımızı duyurmak ve sağlam bir giriş 
yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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5-10 Kasım tarihlerinde 
Şanghay'da düzenlenecek 
olan 1. Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı’na Türkiye’nin 
katılımı protokolü, Çin Halk 
Cumhuriyeti Tarım Bakan 
Yardımcısı Qu Dongyu ile 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş arasında imzalandı. 

Tarım Kredi çalışanlarına “Bütçesini 
Bilen Çiftçi Eğitmen Eğitimi” verildi.

Tarım Kredi, Çin İthalat Fuarı’na katılacak

Finansal Okudyazarlık ve Erişim 
Derneği(FODER) ile yeni bir pro-

jeye imza atan Tarım Kredi, koopera-
tif çalışanları ile üreticilere bütçelerini 
doğru şekilde kullanmaları için eğitim 
verecek. Kırsal kalkınmada sürdürüle-
bilirlik ve çiftçilerin yaşam kalitesinin 
artırılması amacıyla başlatılan proje 
kapsamında düzenlenen çalışma ile 
Tarım Kredi çalışanlarına “Bütçesini 
Bilen Çiftçi Eğitmen Eğitimi” verildi.

Ankara’da düzenlenen Eğitmen 
Eğitimi’nde çiftçilere yönelik temel 
finansal okuryazarlık eğitimi ger-
çekleştirildi. FODER Genel Sekre-
teri Dr. Yasemin Demirdağ ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdür 

Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, eğiti-
me katılanlara bilgi verdi.

Eğitimlerde çiftçilerin para 
yönetimi konusunda doğru bil-
giyle etkin kararlar verebilme-
lerinin hedeflendiğini belirten 
Bağcı, “Bu proje, üreticilerimizin 
karşılaşabilecekleri sorunları çö-
züme kavuşturmaları ve parayı 
yönetmelerinde anahtar beceriler 
kazanmaları bakımından önemli-
dir. Burada eğitim alan kooperatif 
çalışanlarımız, ilk elden üretici-
lerimizle iletişimde olduğundan 
onların bilgilendirme ve doğru 
yönlendirilmesi konusunda ve-
rimli olacaklardır. Katılımcı ar-

kadaşlarımıza teşekkür ediyor ve 
başarılar diliyorum” dedi.

Finansal okuryazarlık anlamın-
daki bilinçlendirmenin önemini 
vurgulayan Demirdağ, “Türkiye’de 
bireysel para yönetimi bilgisinin 
artması, ülkemiz insanının daha 
mutlu, huzurlu bireyler olması ça-
bası içinde finansal okuryazarlık 
seferberliği yürütüyoruz. Tarımsal 
üretim ile hem ülkemizin gıda te-
mini hem de ekonomik kalkınması 
için çok önemli bir yer tutan çiftçi-
lerimize de Tarım Kredi Koopera-
tifleri ile ulaşmış olacağız. Emeği 
geçen herkese çok teşekkür ede-
rim” diye konuştu.

Tarım Kredi çalışanlarına FODER eğitimi
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada 
kooperatiflerin, ülkelerin eko-

nomik ve sosyal kalkınmasına önemli 
katkılar sağladıkları kaydedildi.

Kooperatifçiliğin Türkiye'de köklü 
tarihiyle oldukça önemli bir yere sahip 
olduğu belirtilerek, "Kooperatifçilik, 
bugün 7 milyondan fazla insanımızın 
gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik 
girişim modeli olmayı başarmıştır. Ko-
operatiflerin, Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu içinde yer alabilmeleri 
ayrı bir önem taşımaktadır." değerlen-
dirmesinde bulunuldu.

Bakanlığın görev alanı içerisinde-
ki kooperatif türlerinden tarım satış 
kooperatif ve birliklerinin, üreticile-
rin güçlerini birleştirerek rekabet ve 
pazarlık gücü kazandığı kuruluşlar 
olduğuna işaret edilerek, şunlar kay-
dedildi:

"Bu kooperatifler, üreticiyi üretim 
ve pazarlama sürecinde yalnız bırak-
mazken üretimin devamlılığını sağla-
mak konusunda da üretici için güven 
teşkil eder. Bugün ülkemizde faal 13 
tarım satış kooperatifleri birliği ve 306 
tarım satış kooperatifi, Türkiye’nin 51 
ilinde 325 bin civarında üretici ortağı-

na hizmet götürerek önemli bir görev 
üstlenmiş bulunmaktadır.

İSO'nun açıkladığı ilk 500 büyük 
sanayi kuruluşu içinde Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği (Trakyabirlik), 2017 yılında 
113. sırada yer almıştır. Bir başka ko-
operatif üretici kuruluşu olan Pancar 
Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pan-
kobirlik) iştiraki Konya Şeker 43. 
sırada, Kayseri Şeker 99. sırada ve 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Birliği iştiraki Gübretaş 226. sırada, 
Tarım Kredi Yem Sanayi ise 153. sıra-
da yer almaktadır"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, İstanbul Sanayi Odası tarafından (İSO) açıklanan, 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu içinde 6 kooperatifin yer aldığı bildirildi.

Tarım Kredi şirketleri
İSO 500 listesinde 

Kooperatif 
hizmet 
araçları 
filosuna 
yenileri 
katıldı 

Gaziantep Bölge Birliği, 
kooperatif ortaklarına ve 

çiftçilere daha iyi hizmet vere-
bilmek ve özellikle arazi kont-
rollerinde daha aktif olabilmek 
adına kooperatif hizmet araçları 
filosuna yeni araçlar kazandırdı. 

Gaziantep Bölge Birliği, 8 
kooperatife daha hizmet aracı 
alarak bu alana verdiği önemi 
bir kez daha vurgulamış oldu.

Araç teslim törenine; Bölge 
Müdür Yardımcısı Levent Uslu 
ile Bölge Birliğine bağlı Oğuze-
li, Islahiye, Nurdağ, Sakçagözü, 
Araban, Doğanpınar, Türkoğlu, 
Narlı Tarım Kredi Kooperatifi 
yetkilileri katıldı.

Törende Bölge Müdür Yar-
dımcısı Levent Uslu, araçların 
hayırlı uğurlu olmasını ve fay-
dalı hizmetlere vesile olmasını 
dileyerek, kooperatif yetkilileri-
ne araçları teslim etti.

Karabük’te bulunan Soğanlı 
Çayı havzasında çeltik ekimi-

ne başlandı.  
Karabük Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamada, merkeze bağlı Üçbaş, 
Davutlar, Zopran ve Yukarıkızılca-

ören köylerinin akarsu kenarında 
bulunan arazilerde üreticilerin izin 
alarak ekimini yaptığı çeltik bitkisi-
nin toprak ve suyla buluştuğu bildi-
rildi. Yaklaşık 90 gününü suyun al-
tında geçirecek çeltik, hasattan sonra 
kavuzlarından ayrılıp pirinç olarak 

marketlerde ve pazarlarda yerini ala-
cak. Çeltik tarımıyla uğraşan üretici 
sayısının çok fazla olmamakla bir-
likte, her yıl yaklaşık 500 dekarlık 
bir alanda ekim yapıldığı Türkiye 
ortalamasının üzerinde verim alın-
dığı da kaydedildi. 

Karabük’te çeltik ekimi başladı 
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Osmanlı Mahallesi Mesire alanın-
da Et ve Süt Kurumu Şanlıurfa 
Et Kombinası, Yem Fabrikası ve 

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Bölgesi Üst 
Yapı temel atma ile Lidaş 30 Bin Tonluk 
Lisanslı Depo açılış töreni düzenlendi. 
Programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanı 
sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet 
Ekinci, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Mü-
dür Yardımcısı M. Fevzi Yücetepe, Şan-
lıurfa Bölge Müdür Vekili Mustafa Önol, 
Tarım Kredi Yem AŞ. Genel Müdürü 
Hasan Fehmi Kinay, Tarım Kredi Lidaş 
Genel Müdürü Bülent Akça, TK Birlik 
Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz 
ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa Hayvancılığın 
Başkenti Olacaktır
Törende konuşan Bakan 

Fakıbaba, “Cumhurbaşka-
nımız, ilk Tarım Bakanı ol-
duğumda bana şunu söyledi, 
Fakıbaba benim dar gelirli 
kardeşlerime et yedirecek-
sin. Ben de talimat emirdir 

dedim. Cumhurbaşkanım ve 
biz çalışmaya başladık. Hakikaten 15 
binin üzerindeki şubelerde, beldelerde 
bile görüyorum, kıyma 29 lira kuşba-
şı 31 lira. Günde 70 büyükbaş ve 200 
küçükbaş ve bin ton depolama alanımız 
olacak. Ben Şanlıurfa'yı tanıtırken 3 
tane ‘T’ diyordum tarım, ticaret ve tarih. 
Şimdi Şanlıurfa hayvancılığın başkenti 
olacaktır. Bu konuda ben ve arkadaşla-
rım AK Parti hükümetleri ve bakanları 
emeği geçen herkese yürekten teşekkür 
ediyorum. Allah razı olsun. Şu anda gıda 
OSB hazır. İsot fabrikası nerede olacak, 
Şanlıurfa'da olacak. Fıstık fabrikası ne-
rede olacak, Şanlıurfa'da olacak” dedi. 

2018’de 160 Bin Ton Kapasiteli 
Lisanslı Depo

Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 
tesisler hakkında bilgi veren Genel 

Müdür Poyraz, “İştirakimiz olan TK 
Lidaş tarafından 2018 hasat döne-
minde devreye girecek 160 bin ton 
kapasiteli lisanslı depolarımızdan 
30 bin ton kapasiteli ilkini hizme-
te açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Lisanslı depoculuk sistemi; tarım 
ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, 
depolanması için yaygın sistem 
oluşturmak, ürün sahiplerinin mal-
larının emniyetini sağlamak ve ka-
litesini korumak, ürünlerin sınıf ve 
derecesini yetkili sınıflandırıcılar 
tarafından saptanmasını sağlamak-
tır. Bugün burada devreye soktuğu-
muz 53 bin metrekare alan üzerine 
kurulu ve mısır kurutma ünitesine 
sahip depomuz ile artık üreticileri-
miz ürünlerini daha sağlıklı depola-
ma ve değeri karşılığında pazarlama 
imkanı yakalayacak” dedi.

Yem Fabrikası 1 Yılda 
Tamamlanacak

Poyraz, “Bugün yine burada temelini 
attığımız yıllık 200 bin ton kapasiteli yem 
fabrikamız ile hayvancılık ile uğraşan or-
taklarımızın en büyük girdilerinden olan 
yem konusunda da önemli bir adım atmış 
olacağız. Ayrıca fabrikamızın hammadde 
ihtiyacı olan arpa, buğday, mısır, küspe, 
kepek vb. ürünler yöre çiftçisinin üretimin-
den temin edileceği için bölgeye ekonomik 
anlamda büyük katkısı olacaktır. 25 milyon 
lira yatırım bütçesi öngörülen fabrikamızı, 
1 yıl gibi kısa bir sürede faal hale getirerek 
yöre halkının ve üreticilerimizin hizmetine 
açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında tesisle-
rin temsili açılış ve temel atma töreni ger-
çekleştirildi. Törenin ardından Bakan Fa-
kıbaba ve beraberindekiler halkla birlikte 
iftar yaptı.

Tarım Kredi Lidaş tarafından Viranşehir’de kiralanan 30 bin 
ton kapasiteli depo açılışı ile Tarım Kredi Yem tarafından 
Şanlıurfa’da yapımı planlanan Yem Fabrikası ve Tarıma Dayalı 
İhtisas Besi Bölgesi Üst Yapı temel atma töreni Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla 
düzenlendi.

Tarım Krediden Şanlıurfa’ya iki yeni tesis

Karadeniz. Ereğli’de yaşayan 2 çocuk annesi ev 
hanımı Zeliha Morcu, 3 kovan arı ile başladığı arı 
sütü üretimine ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 

devletten aldığı destekle 75 kovana çıkardı. 
Yaklaşık iki yıl önce eşinin önerisi üzerine Genç 

Çiftçi Projesi'ne başvuran Morcu, başvurusunun uygun 
görülmesi üzerine 30 bin lira hibe almaya hak kazandı. 
Kilosu 5 bin lira olan arı sütünden yılda 25 kilo üreten Ze-
liha Morcu bu yıl 125 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor. 

Genç Çiftçi desteğinden dolayı devlete teşekkür 
eden Morcu konuşmasında şunları söyledi: 

“Ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. Arıcılık ile 
uğraşıyorum aynı zamanda arı sütü üretiyorum. Ev hanı-
mıydım, 3 tane arımız vardı, o zaman fazla ilgilenmiyor-
dum. Devletimizin sağlam olduğu bu genç çiftçi hibesin-
den faydalandım. Hibeyi kazandıktan sonra ne yapabiliriz 
diye düşündük. Zonguldak Bölgesi’nde kestane balını 
herkes yaptığı için bizde değişik bir şey yapmaya karar 
verdik. Ne yapalım diye düşünürken arı sütü yapmak ak-
lımıza geldi. Ekonomik değeri daha yüksek olduğu için 

arı sütü yapıyoruz. Ülkemiz adına daha faydalı şeyler 
yapabilmek için bizde arı sütünü seçtik. İlk başladığımız-
da herkes yadırgadı ama şimdi herkes alıştı. Çocuğumun 
çok yüksek alerjisi de var aslında. Çocuklarımızda sevi-
yor arıları. Ailecek severek yaptığımız bir iş. Merak edip 
soranlarda oluyor, korkanlarda oluyor. Tabii arı sokacak, 
maskesiz gitmediyseniz hiçbir sıkıntısı yok. Geçen sene 
16 kilo almıştık, bu sene hedefimiz 25 kilo. Şuanda sipa-
rişlerimize yetişemiyoruz. İstanbul, İzmir, Trabzon, An-
talya değişik illerden talep geliyor. Kovanlarım şuan 75 
ama 100’e tamamlamayı hedefliyorum.” 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ikamet eden Zeliha Morcu ‘Genç Çiftçi Projesi’ 
kapsamında aldığı hibe desteği ile arı sütü üretiyor.  

30 bin liralık destekle 125 bin 
lira kazanmaya başladılar 
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A çılışa TBMM Başkanveki-
li ve Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın, Tarım Kre-

di Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Şanlıurfa Bölge 
Müdür Vekili Mustafa Önol, TK Bir-
lik Genel Müdürü Hasan Hüseyin De-
miröz ile kurum yöneticileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Hedef 50 Bin Ton
Açılışta konuşan Aydın, bademde 

üretim sahası itibariyle Adıyaman'ın 
bir numara olduğunu belirterek "Ba-
dem üretim olarak Kahta'da yapılıyor. 
Yakında verimde de inşallah bir numa-
raya çıkacak. Çünkü bizim badem bah-
çelerimiz daha yeni ve bu bahçelerin 
büyüyüp gelişip her sene gittikçe ve-
rimi artacaktır. Bu yıl 5 bin ton rekolte 
elde edildi. Hedefimiz, 50 bin tona çı-
karmak." ifadesini kullandı.

Adıyaman'ın çevre illerle ve böl-
gesinde rekabet edebilir bir konuma 
gelebilmek için çok daha fazla yatı-
rım aldığını aktaran Aydın, 15 yıl önce 
Kahta'da Küçük Sanayi Sitesinin bile 
olmadığına işaret etti.

Fıstıkta İhracat Dönemi 
Poyraz, tesisin açılışında yaptığı 

konuşmada “Tesisimiz 16 bin metre-
kare alan üzerine 5 bin 400 metre kare 
kapalı alan olarak kurulmuş vaziyette. 
Yıl itibariyle de 3 bin 200 ton Antep 
fıstığı ve 2 bin 800 ton badem işleme 
kapasitesine sahip. Ancak bu rakamlar 
8 saatlik vardiya üzerinden hesaplan-
mış rakamlar. İhtiyaç olması duru-
munda çift vardiya ya da 3 vardiyaya 
çıkarttığımız zaman, bu rakamları 2 
veya 3 ile çarpabilirsiniz. Diğer taraf-
tan ilk etapta 20 arkadaşımızı burada 

istihdam edeceğiz. Fakat az önce arz 
ettiğim gibi kapasiteyi arttırdıkça bu 
sayı 50’ye kadar da çıkabilecek. Adı-
yaman, fıstık ve badem noktasında cid-
di bir merkez konumunda. Yıllık yak-
laşık 100 milyon lira civarında piyasa 
oluşmakta. Fıstığı işlerken ıslak işleme 
sonucu ortaya çıkan aflatoksin maddesi 
var. Burada kurulan tesisin bir özelli-
ği de fıstığı kuru işleme ile kabuğunu 
ayıkladığı için aflatoksin oluşumunu 
engelleyen bir yapıya sahip. Dolayı-
sıyla burada ürettiğimiz ürünleri sade-
ce yurtiçinde değil, aynı zamanda yurt 
dışına da satma, ihraç etme imkanına 
sahip olacağız” dedi. 

Hedef Üretim Sonrası Destek
Yatırım yapmanın, ülkeye hizmet 

etmek anlamına geldiğini belirten Poy-
raz, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
yurt içinde çalışan yaklaşık 8 bin, yurt 
dışında çalışan 2 bin 700 personeli, 17 
Bölge Müdürlüğü, 1625 kooperatif, 
198 şube ve 13 şirketle Türkiye’de, 
ülke tarımı ve çiftçisine hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Bugüne kadar Tarım Kre-
di Kooperatifleri özellikle çiftçimizin 
ürün öncesi ihtiyaçlarının tedariki doğ-
rultusunda ciddi bir sorumluluk üstlen-
di. Ama bundan sonra bizim hedefimiz 
sadece ürün öncesi değil, üretilmiş olan 
ürünün çiftçiden alınması ve pazara arz 

edilmesi noktasındaki yönümüzü, ka-
pasitemizi de kuvvetlendirmek olacak. 
Burada çalışmalarımıza başladık. Bu-
gün açılışını yaptığımız tesis de aslında 
ortaklarımızın, çiftçilerimizin ürününü 
değerinde pazara arz etme noktasında 
kurulmuş olan bir tesis. Tabi yapacak 
çok işimiz var. Bu bölge tarımın mer-
kezi konumunda olan bir bölge. Biz 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirak-
lerimiz de, bu bölgedeki tarımı daha 
ileri götürme noktasında, daha fazla 
sorumluluk üstleneceğiz. Bundan kim-
senin şüphesi olmasın” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından "Kahta Badem 
ve Fıstık İşleme Tesisinin açılışı ger-
çekleştirildi.

Badem ve Fıstık İşleme Tesisi hizmete açıldı
Tarım Kredi 

Kooperatifleri 
iştiraki TK Birlik 

tarafından, 
Adıyaman'ın Kahta 

ilçesi Organize 
Sanayi Bölgesi 

içerisinde kurulan 
Badem ve Fıstık 

İşleme Tesisi, 
düzenlenen törenle 

hizmete açıldı.
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Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürlüğünce hazırlanıp Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulan bit-
kisel ve hayvansal üretim konularını içeren 5 
milyon TL tutarındaki 8 adet projeden birisi 
olan lavanta bitkisi yetiştiriciliği için toplam 
94 bin fide toprakla buluşturuldu. 

Kelkit ve Şiran ilçelerinde önceden belir-
lenen 10 üreticinin toplam 40 dönüm alan-
daki tarlaları sürülerek dikim için hazır hale 
getirilip damlama sulama sistemleri kuruldu. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde ilk kez ya-
pılacak lavanta yetiştiriciliği ile hem lavan-
ta yağı üretilecek hem de bölge arıcıları için 
önemli bir nektar kaynağı sağlanmış olacak. 

Proje kapsamında Şiran ilçesine bağlı Sa-
rıca köyünde Köksal Tombul'a ait 13 dönüm-
lük tarlada lavanta dikimi töreni düzenlendi. 

Törene Şiran Kaymakamı Ahmet Ve-
zir Baycar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Edip Birşen, DOKAP Ekonomik 
Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatö-
rü Şeref Demir, İl Müdür Yardımcısı Me-
tin Yalvaç, Şiran İlçe Jandarma Komutanı 
Emre Çapan, Şiran Ziraat Odası Başkanı 
Turan Erdem ve çiftçiler katıldı. 

Şiran Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar 
burada yaptığı konuşmada Gümüşhane'nin ta-
rım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, 
“Arazilerimiz bölündü bizim az bir arazide 
dahi çok yüksek hasıla elde edeceğimiz ürün-
leri üretmemiz lazım. Çiftçilerimizin günde-
minde hiç olmayan lavanta gibi yüksek hası-
lat ve yüksek verim elde edeceğimiz ürünleri 
üreterek, ilçemizde tarımla uğraşan çiftçileri-
mize önemli bir gelir kapısı olacak” dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Edip Birşen ise “İlimizde ürün çeşitliliğini 
artırmak ve il ekonomisine katkı sağlamak 
amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bu 
yıl bölgede ve ilimizde ilk kez lavanta diki-
mi gerçekleştirilmiştir. Lavantanın yağı ve 
balı çiftçilerimiz için önemli bir gelir kay-
nağı sağlayacaktır. Lavantanın bölgemiz 
için alternatif ürün olması ile daha çok kıraç 
arazilerinde kullanılmayan alanlara dikimi 

yapılarak tarımsal üretim alanlarımızı artır-
mayı amaçlıyoruz” diye konuştu. 

DOKAP idaresince kabul edilerek Kal-
kınma Bakanlığınca onaylanan ve bu yıl 
uygulamaya koyulan 8 projeye toplamda 5 
milyon TL'nin üzerinde destek aldıklarını 
ifade eden Birşen, “Hazırladığımız Lavan-
ta Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Kelkit 
ve Şiran ilçelerimizde bu projeyi başlattık. 
94 bin lavanta fidesi Bakanlığımız Batı Ak-
deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğünden temin edilerek, Kelkit ve Şiran 
ilçelerinde 10 üretici ile toplam 40 dönüm 
alanda lavanta yetiştiriciliği yapılacaktır” 
şeklinde konuştu. Birşen, tıp ve kozmetik 
sanayide de önemli yer tutan lavanta bit-
kisinin, önümüzdeki yıllarda ilçede tarım-
la uğraşan çiftçilere önemli bir gelir kapısı 
olacağını söyledi. 

Süleymaniye Lavanta Kokacak 
Tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yer-

leşim merkezi olan Gümüşhane'nin en eski 
yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi-
ne 5 bin adet lavanta fidesi dikildiğini be-
lirten Birşen, “Temmuz aylarında maviden 
mora uzanan çiçekleriyle görsel bir şölen 
sunan lavanta bitkisi hem yağı hem balı 
hem de görselliği nedeniyle Gümüşhane'ye 
ekonomik alanda olduğu kadar turistik an-
lamda da büyük bir ivme kazandıracak” 
dedi. 

Birşen, “Bu projenin gerçekleşmesinde 
bize her türlü desteği veren başta Valimiz 
Okay Memiş'e, Milletvekillerimiz Hacı Os-
man Akgül ve Cihan Pektaş'a üreticilerimiz 
adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Törende, DOKAP Ekonomik Kalkın-
ma ve Proje Uygulama Koordinatörü Şeref 
Demir ise 2018 yılında DOKAP İdaresi ta-
rafından Gümüşhane’de uygulanacak olan 
bitkisel ve hayvansal üretim konularını içe-
ren projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Dünyada ticareti en 
fazla yapılan 15 uçucu 
yağ bitkisi arasında 
yer alan lavanta 
bitkisi yetiştiriciliği 
Doğu Karadeniz 
Bölgesinde ilk kez 
hayata geçiriliyor. Bu 
bağlamda 94 bin fide 
toprakla buluşturuldu.   

Lavanta Projesi hayata geçirildi  

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2017 yılı devlet 

destekli tarım sigortaları ista-
tistiklerini açıkladı. Buna göre; 
devlet destekli tarım sigortala-
rında toplam sigorta bedeli 2017 
yılında yıllık yüzde 31,3’lük bir 
artış göstererek 30 milyar 303 
milyon 347 bin 858 TL oldu. 
Branş ayrımında en yüksek yıl-
lık artış ise yüzde 62,6 oranı ile 
küçükbaş hayvan hayat sigorta-
sına aittir. Arıcılık (arılı kovan) 
sigorta bedelinde ise yıllık yüz-
de 1,7’lik bir azalma gözlendi. 

Devlet destekli tarım sigorta-
larında toplam poliçe sayısı ise 
yıllık yüzde 10,7’lik bir artış ile 
1 milyon 598 bin 269 adet ola-
rak gerçekleşti. 

Toplam devlet destek 
prim tutarı yüzde 24,4 

arttı 
Toplam prim tutarı yüzde 

25,3 artışla 1 milyar 628 mil-
yon 553 bin 789 TL olurken, 

toplam devlet destek prim tu-
tarı da yüzde 24,4 artışla 864 
milyon 417 bin 852 TL olarak 
gerçekleşti. Sigorta ettirilen 
alan (sera dahil) 2017 yılın-
da yüzde 10,1 artış göstererek 
23 milyon 359 bin 656 dekar, 
sigorta ettirilen büyükbaş hay-
van sayısı ve küçükbaş hayvan 
sayısı ise sırasıyla yüzde 43,7 
ve yüzde 53,2 arttı. 

Toplam ödenen hasar 
bedeli yüzde 1,3 azaldı 

Toplam ödenen hasar be-
deli (hasar tespit masrafları 
hariç) branşlara göre incelen-
diğinde ilk sırayı 599 milyon 
803 bin 400 TL bedel ile bitki-
sel ürünler, ikinci sırayı ise 145 
milyon 947 bin 27 TL bedel ile 
büyükbaş hayvan hayat sigor-
tası aldı. Toplam ödenen hasar 
bedeli nedenlerine göre ince-
lendiğinde ise 239 milyon 885 
bin 393 TL bedel ile dolu olayı 
ilk sırayı aldı. 

Devlet destekli tarım 
sigortaları istatistikleri 

açıklandı   
Devlet destekli tarım sigortalarında 
toplam sigorta bedeli 2017 yılında 
yüzde 31,3 arttı.  
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Faizi ortadan kaldıran proje 
kâr-zarar ortaklığına dayanan 
işbirliği modelinin ilk imzası 

Tarım Krediye ait Adıyaman Kahta'da 
faaliyet gösteren Badem ve Fıstık İş-
leme Fabrikası için atıldı. Bir sezon 
boyunca geçerli olacak ortaklığın so-
nucunda elde edilen satış gelirlerin-
den, maliyetler düştükten sonra kalan 
tutar taraflarca konulan sermaye tutarı 
oranında paylaşılacak. Proje ile faiz 
ortadan kalkacak, 100 milyonluk ha-
cim oluşacak.

“HEM ORTAKLARIMIZA HEM DE 
BÖLGE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ 

KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ”
Yatırım yapmanın, ülkeye hizmet 

etmek anlamına geldiğini belirteren Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Fahrettin Poyraz, "Bugüne kadar Tarım 
Kredi Kooperatifleri özellikle çiftçimi-
zin ürün öncesi ihtiyaçlarının tedariki 
doğrultusunda ciddi bir sorumluluk üst-
lendi. Ama bundan sonra bizim hedefi-
miz sadece ürün öncesi değil, üretilmiş 
olan ürünün çiftçiden alınması ve pazara 
arz edilmesi noktasındaki kapasitemizi 
de artırmak olacak. Burada çalışmaları-
mıza başladık." diye konuştu.

Poyraz, Kahta'da açılışını yaptıkları 
tesisin de aslında ortaklarının ürününü 
değerinden pazara arz etmek üzere ku-
rulmuş bir tesis olduğunu kaydederek, 
"Adıyaman, fıstık ve badem noktasın-

da ciddi bir merkez konumunda. Yıllık 
yaklaşık 100 milyon lira civarında piya-
sa oluşmakta. Ayrıca burada ürettiğimiz 
ürünleri sadece yurt içinde değil, yurt 
dışına da satma, ihraç etme imkanına 
sahip olacağız. Böylece hem üretici or-
taklarımıza hem de bölge ekonomisine 
önemli katkılar sağlayacağız." ifadeleri-
ni kullandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi OSB içe-
risinde işletmeye alınan fabrikalarında 
badem ve fıstık konusunda sezonda, iş 
ortaklığı şeklinde çiftçi ortaklarından 
ürün alımı yapılacağını vurgulayan Poy-
raz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alımı yapılan ürünler fabrikamızda 
işlenecek, paketlenecek ve satışı ger-
çekleştirilecek. Projede mal alım için 
taraflarca işletme sermayesi katılımı sağ-
lanacak. İlk etapta 50 milyon TL serma-
yeli bir alımın gerçekleştirilmesi planlan-
makta. İşin sonucunda elde edilen satış 
gelirlerinden, maliyetler düştükten sonra 
kalan tutar taraflarca konulan sermaye 
tutarı oranında paylaşılacak. Vakıf Katı-
lım ile yaptığımız müşarekenin ülkemiz 
finans sistemine ve özel sektöre örnek ol-
masını istiyoruz. Tarım Kredi Koopera-
tifleri, yaptığı tüm finansal işlerinde faizi 
ortadan kaldıracak modellere geçmeye 
çalışmaktadır. Bunu inşallah en kısa za-
manda gerçekleştirecektir. Vakıf Katılım 
ile çıktığımız bu yol henüz başlangıçtır. 
Tüm katılım bankalarına ve özel sektöre 
örnek olmasını arzu ediyorum."

“VAKIF KATILIM İLE FAİZİ 
MALİYET UNSURU OLMAKTAN 

ÇIKARIYORUZ”
Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi 

Birlik’in finansman ihtiyacı noktasında, 
çiftçinin ürününün satın alınırken peşin 
ödeme yapıldığını, öz kaynak yeterliliği 
olmadığında bankalardan kredi kulla-
nıldığını aktararak, “Bugünkü kredi faiz 
maliyetleriyle de yüzde 20’nin üzerinde 
maliyetle borçlanılır. Ürün işledikten 
sonra satılırken otomatik olarak faiz 
maliyeti fiyatların üzerinde koyuluyor. 
Vakıf Katılım ile yaptığımız sistem ile 
faizi maliyet unsuru olmaktan çıkarıyo-
ruz. Bu modelin güzelliği burada... Çift-
çiden ürün alırken ihtiyacımız olan pa-
rayı Vakıf Katılım’dan temin ediyoruz, 
sonra da masrafları çıkıp, diyelim ki 5 
liraya mal ettik, 7 liraya ürünü sattık, 1 
lirası Vakıf Katılım’a, 1 lirası da Tarım 
Kredi’nin hesabına... Önemli bir mali-
yet unsuru olan faizi sistemden bertaraf 
etmiş oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 
Başkanı Öztürk Oran da bu tarz proje 
ortaklıklarının katılım bankacılığı mo-
delinin gelişimine önemli katkılar sağ-
layacağını belirterek, "Vakıf Katılım'ın 
açılış merasiminde Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans 
modelinin geliştirilmesi, tabana yayıl-
ması ve katılım bankacılığının özüne 
uygun çalışmaların çoğaltılması gerek-

Tarım Kredi ile Vakıf 
Katılımın, çiftçilerin 
ürünlerini olumsuz 
piyasa şartlarına 
karşı korumak 
amacıyla kurduğu 
yeni proje hayata 
geçti. 

Tarım Kredi ile Vakıf Katılım Arasında Dev İşbirliği
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Tarım Kredi ile Vakıf Katılım Arasında Dev İşbirliği
tiğini vurgulamış ve Vakıf Katılım’ın 
kuruluş amaçlarından birisinin de bu 
konu olduğunu belirterek, bizlere de 
önemli görevler tevdi etmişti. Bugün 
burada gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin 
bu doğrultuda hayata geçirilen önemli 
bir proje olduğunu vurgulamak iste-
rim." şeklinde konuştu.

Katılım bankacılığının, temelin-
de ortaklık anlayışını benimseyen bir 
finansal sistem olduğuna işaret eden 
Oran, şunları kaydetti:

"Ancak çeşitli şartlar ve piyasa ko-
şulları nedeniyle katılım bankacılığı son 
dönemlere kadar maalesef bu temel un-
sura yeteri kadar ağırlık veremedi. Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile ha-
yata geçirdiğimiz proje ile Vakıf Katılım 
olarak bu temel prensip için önemli bir 
adım atıyoruz. Buradan elde edeceğimiz 
başarı ile bundan sonra çok daha fazla 
ortaklık projesi gerçekleştirerek katılım 
bankacılığının özüne uygun şekilde ge-
lişmesine ve tabana yayılmasına destek 
olmayı hedefliyoruz."

"AMAÇ PİYASADA HASATTAN 
BİRKAÇ AY SONRA FİYAT 
ARTIŞLARINI ÖNLEMEK"

Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü 
Hasan Hüseyin Demiröz ise Tarım Kre-
di Birliğin Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri’nin 14 şirketinden birisi oldu-
ğunu, diğer şirketlerinin çiftçiye mahsul 
elde etmesi için girdi sağladığını belir-
terek, Tarım Kredi Birliğin ise çiftçinin 

mahsulünü tüketiciyle buluşturduğunu 
anlattı.

Demiröz, Tarım Kredi Birliğin 8 fab-
rikası bulunduğunu, bunlardan birinin 
Adıyaman Kahta’da olduğunu anımsa-
tarak, şunları kaydetti:

“Geçen hafta yaklaşık 3 bin ton 
badem, 3 bin ton Antep fıstığı üretim 
tesisinin açılışını yaptık. Bu rakamlar 
fabrikamızın tek vardiyalı üretimi... 
Bölgede 18 bin ton Antep fıstığı ve 5 
bin ton badem var. 3 bin ton badem, 3 
bin ton Antep fıstığının Adıyaman’a ve 
çevre illerine katacağı ticaret 100 mil-
yon TL, çiftçiye sağlanan girdi... Biz o 
bölgede ortaklarımız olan kooperatif 
üyelerimizin ağaçlarındaki mahsulü-
nü alacağız, hem bize olan borçlarını 
tahsil etmiş olacağız hem de onların 
ürününü piyasa şartlarında en değer-
li şekliyle satın almış olacağız. Diğer 
taraftan piyasada hasattan birkaç ay 
sonra fiyat artışlarını önlemek adına da 
bu ürünleri kendi fabrikalarımızda işle-
yip kendimize ait dağıtım kanallarıyla 
endüstriye, perakendeye ve tüketiciye 
ulaştırmış olacağız.” dedi.

Tüm ürünlerde olduğu gibi fıstık ve 
bademde de aynı politikayı izleyecekle-
rini bildiren Demiröz, "Çiftçi, hak ettiği 
karı ve geliri alacak. Biz buna piyasada 
hasat zamanı oluşan fiyat diyoruz. Bi-
zim regüle etmeye çalıştığımız kısım ise 
hasattan birkaç ay sonra, ürün çiftçinin 
elinden çıktıktan sonraki fahiş haksız 
kazanç..." diye konuştu.

Demiröz, yakın zamanda fıstık fi-
yatları ile ilgili bir kriz yaşandığına 
işaret ederek, şöyle devam etti:

"Fiyatı 200 liraya kadar çıktı. Biz 
bunu çok belli etmek istemedik ama pi-
yasaya soktuğumuz 100 ton Antep fıs-
tığı ile rakamları 140 liranın altına dü-
şürdük. Bunu Tarım Kredi Kooperatifi 
yaptı. Ramazan Bayramı öncesi 200 lira 
olan fıstık fiyatı 135 liraya kadar düştü. 
Bu baklavacıların açıklamalarıyla olma-
dı. Bizim piyasaya 120 liradan sunduğu-
muz yaklaşık 100 ton fıstıktan kaynaklı. 
Doğru zamanda doğru müdahale ederse-
niz hububatta on binlerce tonu 100-150 
tonla da regüle edebilirsiniz."

Hem çiftçinin hem de tüketicinin 
hak ettiğini alacağını ve ürünün en 
uygun fiyatla tüketiciyle buluşacağını 
aktaran Demiröz, "Biz çiftçinin elin-
den 10 liraya alınan ürünün 6 ay sonra 
50 liraya satılmasına müsaade etme-
meye 'regülasyon' diyoruz. 13,14, 15 
lira olabilir. Çünkü özel sektörü boğ-
mak ve yok etmek gibi bir amacımız 
yok. Burada bu yatırım fiyatlara olum-
lu yansıyacak." diye konuştu.

"İHRACATA KATKI 
SAĞLAYACAK"

Toplantıda konuşan Vakıf Katılım 
Genel Müdürü İkram Göktaş ise, iş 
birliğinin katılım bankacılığının ruhu-
na uygun ortaklık anlayışı ekseninde 
hayata geçirileceğini, bir taraftan reel 
üretimle birlikte ülke ekonomisine des-

tek olunurken, diğer taraftan katılım 
bankacılığının bilinirliğinin artırılması 
ve özüne uygun çalışmalar yapılmasına 
katkı sağlanacağını kaydetti.

Projenin kaldıracının ise Tarım 
Kredi Birlik tarafından Adıyaman'ın 
Kahta ilçesi Organize Sanayi Böl-
gesi (OSB) içinde kurulan Badem 
ve Fıstık İşleme Fabrikası olacağı-
nı belirten Göktaş, bu sayede bölge 
çiftçisinin, ürünlerini AB ülkeleri 
ve Rusya başta olmak üzere birçok 
ülkeye ihraç etme şansı yakalayaca-
ğını vurguladı.

Göktaş, 60 bin dekarla ülkenin en 
fazla dikili badem ağacına sahip ili 
olan Adıyaman'ın, Antep fıstığı üre-
timinde de ciddi bir kapasiteye sahip 
olduğuna işaret ederek, "Türkiye, An-
tep fıstığında üretici anlamında dünya 
sıralamasında ilk 3'te yer alıyor. Fakat 
yapılan testlerde aflatoksine rastlanan 
ürünler ihraç edilemiyor. Kuru sistem 
işleme projesinin  uygulanacağı bu 
fabrika sayesinde ihracatın önündeki 
önemli bir engel de ortadan kalkıyor. 
Çünkü fabrikadaki saklama ve üretim 
koşulları ürünlerde aflatoksin oluş-
masını engelliyor." diye konuştu.

İstanbul’da düzenlenen törene, 
Bereket Sigorta ve Bereket Emekli-
lik Genel Müdürü Mahmut Güngör,  
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı 
Mehmet Güneş, ilgili daire başkanla-
rı, birim müdürleri ile beraber çok sa-
yıda davetli ve basın mensubu katıldı.
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Türkiye’nin önemli çilek üretim 
merkezlerinden Mersin’in Silif-
ke ilçesinde hasat tamamlanır-

ken, tarlada kilogram fiyatının sezonu 
4 liradan kapatması çiftçileri sevindirdi. 

Atayurt Komisyoncular Derneği 
Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, 
çilek hasadının aralık ayında örtü al-
tında başladığını, açık alanda ise nisan 
ayından itibaren ürün alındığını hatır-
lattı. Havaların sıcak gitmesinden do-
layı son hasadın da yapıldığını belirten 
Türer, haziran ayı içerisindeki çilekle-
rin reçellik olarak kullanıldığını, top-
raksız tarımda 150 dönüm arazide çilek 
yetiştiriciliği yapıldığını, dönüm başına 
açıkta 4 ton, topraksız tarımda ise 8 ton 
ürün alındığını belirtti.  

Çileklerin havaların sıcak olması ne-
deniyle erken başladığını belirten Türer, 
“Çileklerimiz Mart-Nisan ayında çıktı. 
Haziran ayında bitti. Çileklerimiz ihra-
cata erken başladı. Şu anda halen ihracat 
var. Ancak çilek yok. Sıcak havanın et-
kisi ile erken bitti. Çilek fiyatları sezona 
4-5 Lira arasında başladı. Reçellik çilek 

3 lira, ihracata ise 4 lira 60 kuruştan Rus-
ya, Dubai ve Katar’a gönderildi” dedi. 
Türer, bu yıl 20 bin dönüm araziden 80 
bin ton hasat yapıldığını belirterek, Silif-
ke çileğinin kalitesi ve dayanıklılığı ne-
deniyle yoğun talep gördüğünü söyledi. 

Hasadın tamamlanmasıyla tarlaların 
yeni sezona hazırlık sürecinin başladı-

ğını aktaran Akdoğan, “Çilek aralıktan 
temmuz ayına kadar hasat edilebiliyor. 
Üretim periyodunun yaz aylarında da 
devam edilmesi ve 10 aylık bir üretim 
periyodu yakalamak için yayla köyle-
rinde de çilek üretimi için çalışmalar 
yapılıyor” diye konuştu. 

Silifke’de sofralık çilek hasadının 

sona erdiğini belirten Türer, ürün ka-
litesinin yüksek olması ve soğuk hava 
depoları ile ön soğutma tesisleri bulun-
masının, Silifke çileğinin pazarlanma-
sında büyük avantajlar sağladığı gibi 
marka haline geldiğini söyledi. Türer, 
çilekten 3 bin ailenin, dolaylı yollardan 
10 bin kişinin faydalandığını söyledi. 

Kirazın yüzde 7’si Amasya’dan  

Çilek üreticileri sezonu mutlu kapattı  

Türkiye genelinde üretilen 
kirazın yüzde 7’si şehzadeler 
şehri Amasya’dan karşılanıyor. 

Türkiye’nin 
önemli 

çilek üretim 
merkezlerinden 

Silifke’de 
hasadı 

tamamlanan 
çileğin bu yılki 
fiyatı üreticileri 

sevindirdi. 

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye 
kiraz üretiminin yüzde 7’sini karşıladık-

larını söyledi. Sadece nicelik olarak yüksel-
meyip nitelik olarak da çok kaliteli, doğrudan 
ihracata yönelebilen üretim sağlandığını be-
lirten Vali Varol, “Burada devletimizin teşvik-
lerinin sağladığı çok büyük katkıları olmakla 
beraber diğer taraftan da ilimizde mevcut olan 
tarım ve üretim kültürünün bu işe şevkle sarı-
lan üreticilerimizin çok büyük emeği ve gay-
reti bulunmaktadır” dedi. 

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve 
Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ki-
raz teşvik yarışmasında Garnizon Komutanı 
Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı 
Cafer Özdemir ve İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Vekili Zekeriya Şeker ile birlik-

te dereceye giren üreticilere ödüllerini veren 
Vali Varol, “İlimiz tarımda çok iyi bir yerde 
bulunmaktadır. Bugün de bunun örneklerin-
den bir tanesi olan kiraz teşvik yarışmasında 
üretim süreci, kirazın soframıza gelene kadar 
olan lezzeti ve boyutu olmak üzere farklı iki 
ana grup kriterlerine göre değerlendirilerek 
sonuçlandırma yapıldı. Medeni cesaret gös-
tererek yarışmaya katılan çiftçilerimize teşek-
kür ediyor, hepinize bol kazançlar diliyorum. 
Amasya kirazının tanıtımı ve üretimi nokta-
sında emek harcayan Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğümüz yetkililerine ve tüm üre-
ticilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Amasya kirazı marka haline geldi
1.liği Suluova Akören köyünden Muham-

med Hamdi Ak, 2.liği Gümüşhacıköy’den 
Güzide Hayta, 3.lüğü ise Saz köyünden Sa-
tılmış Gökçeoğlu’nun elde ettiği yarışmada 
kirazların yetişme şekli, tadı, rengi ve büyük-
lüğüne göre puanlamaya tabi tutulduğuna de-
ğinen Belediye Başkanı Özdemir de Amasya 
kirazının bütün Türkiye'nin gurur duyacağı 
bir marka haline geldiğini vurguladı. 

Mersin'in Gülnar ilçesin-
de kültür mantarcılığını 

teşvik etmek amacıyla istiridye 
mantarı üretimine başlandı.  

Kalkınma Bakanlığınca des-
teklenen, Mersin Valiliğince ko-
ordine edilen Gülnar Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğünce 
yürütülen kültür mantarı projesi 
ile mantar tesislerinde örnek üre-
time başlandı. Proje ile Gülnar'da 
örnek üretim modeli ile diğer 

üreticilerin kültür mantarcılığına 
teşvik edilmesi hedefleniyor. 

Gülnar İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü ve proje 
sorumlusu Nazım Eken, SO-
DES projeleri sayesinde ilçede 
yeni istiridye mantar yetiştiri-
ciliğini teşvik etmeyi amaçla-
dıklarını belirterek, bu mantar 
türünün önemli ve mutfak ye-
meklerinde aranılan gıda çeşidi 
olduğunu söyledi. 

Mantar yetiştiriciliği 
teşvik ediliyor  
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Yumurtasını tatlı sulara bırakan inci kefali balığı, Van 
Gölü’ne geri dönüyor. Balıkçık ve Su Ürünleri Şube 

Müdürü Muhammet Demir, bölgenin önemli değerlerin-
den olan ve Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının 
tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden inci 
kefalinin Van Gölüne geri dönüşlerinin başladığını söy-
ledi. Demir, Akköprü Deresi ve Van Kalesi arkasında 
bulunan eski balık bendinin olduğu derede balıkların yu-
murtalarını bıraktığını ve Van Gölü’ne geri dönüşlerinin 
devam ettiğini, açlıktan ve yorgunluktan ise bazı balıkla-
rın geri dönüş yolunda öldüğünü ifade etti. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim 
Görentaş ise, bu yıl Van Gölü ve havzasında güvenlik 
güçleri ile birlikte 7/24 yapılan denetimler ile kaçak 
avcılığın geçen yıllara oranla büyük oranda azaldığını 
söyledi. Görentaş, “Av yasağı denetimlerimiz 15 Tem-
muz tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar ba-
lığımızı avlamayalım, satmayalım, satın almayalım ve 
tüketmeyelim" dedi. 

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sona eriyor  

Eber Gölü’ndeki 
sazlıklardan 

elektrik üretilecek  
Oltan-Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş. 

tarafından ikinci biyokütle enerji santrali AfyonKa-
rahisar’ın Çay ilçesinde kuruluyor.  

Yaklaşık 480 dönümlük bir alan üzerine kurulacak Eber 
Biyokütle Enerji Santrali 25 MW kurulu güce sahip olacak. 
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan, proje ile 
her yıl Eber Gölündeki saz kamışları hasat sonrasında tarım 
arazisi üzerinde kalan tarımsal atıklar ile orman ürünlerinin 
toplanarak, mümkün olan en düşük emisyonlar ile yasal 
limitlerinin altında yakılıp, elektrik üretileceğini söyledi. 
Doğan; “Enerjide dışa bağımlı olan ülkemize yerli kaynak-
lardan elektrik üreterek katkı sağlanacaktır. Kırsal kesimde-
ki işsizliğe bir nebze olsun çözüm olacak, ekonomik gücü 
artıracak ve kırsaldan şehre göçün önüne geçilecektir" dedi. 

Ertuğrul Doğan'ın ver-
diği bilgiye göre, in-
şaatına başlanan 
enerji santrali, 
yaklaşık 35 
milyon dolar-
lık harcama 
ile gelecek yıl 
tamamlana-
cak ve 2020 
yılının başında 
üretime geçe-
cek. Tesiste 100 
kişi çalışacak. 

Dünyada sadece Van Gölü’nde 
yaşayan inci kefalinin 15 Nisan-15 
Temmuz arasındaki üreme dönemini 
kapsayan zorlu yolculuğu sona eriyor. 

Afyon'daki 
25 mw kurulu güçteki 

santral 2020'de üretime 
geçecek. 
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Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü tarafından Adana’da 

buğday ve ayçiçeğine alternatif ürün ola-
rak nohut tarımının arttırılmasına yönelik 
yapılan çalışmalar sonucunda, geçtiğimiz 
yıllara göre nohut ekim alanlarında artış 
yaşandı. 

2018 yılında Yüreğir, Sarıçam, Çu-
kurova, İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerinde 
kışlık ekim olarak kasım ayı sonu ve ara-
lık ayı başında yaklaşık olarak 40 bin de-
kar alana nohut ekildi. Adana’da Haziran 
ayının ilk haftalarında hasadına başlanılan 
nohuttan alınan verim yaklaşık olarak 250-
300 kg/dekar olarak hesaplandı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Muhammet Ali Tekin, Sarıçam ilçesindeki 
Çiçekli Mahallesi'nde 30 dekarlık alanda 
yapılan nohut hasadına katılarak, biçerdö-
verle hasat yapılan tarlada incelemelerde 
bulundu. Tekin, Adana’da birçok ürünün 
yanında bu yıl nohut ekiminde de artış göz-
lendiğini belirterek, “Yaklaşık 40 bin dekar 
alanda nohut ekimimiz gerçekleşmiş olup, 
dekara ortalama 250-300 kg arasında verim 

bekliyoruz. Yaklaşık 10-12 bin ton arasında 
da rekoltemiz olacak. Bu yıl nohuta yoğun 
bir rağbet var. Ayrıca bakanlığımızın vermiş 
olduğu destekler de nohut ekiminin artışı-
na neden oldu. Bakanlığımız, kilograma 50 
kuruş destekleme veriyor. Bu da çiftçileri-
miz için özellikle kıraç alanlarda nohut eki-
mini yaygınlaştırdı” dedi. 

Tekin, Adana’da bu yıl hasadına baş-
lanılan nohutun Türkiye’de sezonun ilk 
nohut üretimi olarak gerçekleştirildiğini 
ifade ederek, “turfanda nohut yetiştirici-
liğinde artık ismini duyuran bir il haline 
gelen. Adana, bütün ürünlerde olduğu gibi 
turfanda üretimin daha yoğun yapıldığı, 
verimin diğer illere göre daha yüksek ol-
duğu bir yerdir. Diğer illerde ortalama 100 
kg nohut alınırken biz bugün 250-300 kg 
nohut alıyoruz. Bu sayede hem ülke eko-
nomisi açısından, hem ilimiz ekonomisi 
hem de çiftçilerimiz açısından olumlu bir 
trend seyretmektedir” şeklinde konuştu. 

Muhammet Ali Tekin, konuşmasının 
sonunda üreticilerle sohbet ederek, bilgi 
alışverişinde bulundu. 

Topraktan Tabağa, Yaşayan 
Toprak, Yerel Tohum Projesi, 
çerçevesinde ekilen yerli “Sor-

gül” tohumunda hasat alındı. Artuklu 
ilçesi Er Yeri Mahallesi’nde düzen-
lenen hasat şenliği’ne, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, Mardinli Şef 
Ebru Baybara Demir, kadın çiftçiler 
ve eşleri katıldı. 

“Susuz da yetişebiliyor” 
Proje ve çalışmalar hakkında bilgi 

veren Şef Ebru Baybara Demir, Türki-
ye’nin en büyük yerel tohum projesinin 
hasat şenliğini yaptıklarını belirterek, 
“Tarım 13 milyon yıl önce Mezopo-
tamya topraklarından başlayarak tüm 
dünya topraklarına yayıldı. Bu tarım 
ürününün en büyük özelliği buğday ol-
ması. 25 bin çeşit buğdayın ana vatanı 
Mezopotamya. Biz tekrar Türkiye’de 
yüzde 31’lik tarım arazisi üzerinde sa-
dece 1,2’lik kısmı marjinal çiftçimizin 
elinde bulunan yerel tohumlarımızı 
toplayarak bunları çoğaltıp geleceğe 

bırakmak için yola çıktık. Bu bir şe-
kilde yerel tohumlar bizim 8 bin yıldır 
oluşturduğumuz bir kültür. Bunu ge-
lecek nesillere sağlıklı ulaştırmak isti-
yoruz. Bu tohumlar susuz yetiştiği için 
önümüzdeki kuraklığa karşı alabilece-
ğimiz en önemli önlem olarak görüyo-
ruz” dedi. 

“70 kadın çiftçi üretti” 
Kadın çiftçileri eğiterek, onlara iyi 

tarım yöntemlerini öğreterek yola çık-
tıklarını anlatan Demir, “Şu ana kadar 
70 kadın çiftçi istihdam ettik. Hedefimiz 
350 çiftçiye ulaşmak. 102 dönüm arazi-
mize Türkiye’nin en eski buğdayını ek-
tik ve bugün de hasadını gerçekleştirdik. 
Gelir olarak düşünmüyoruz, arazi başı 
anlaşması ile bunları satmayacağız. Ek-
mek isteyen herkese bedelsiz olarak to-
hum vereceğiz. 24 kadın ziraat mühen-
disi kadromuz var. Onların gözetiminde 
hiçbir kimyasal ve zirai ilaç kullanma-
dan bu ürünleri toprakla barıştırarak ve 
buluşturarak daha çok gelecek nesiller 

Mardin’de “Topraktan Tabağa, Yaşayan 
Toprak, Yerel Tohum” projesi çerçevesinde 
70 kadın çiftçi tarafından 102 dönüm araziye 
ekilen yerel “Sorgül” buğdayında hasat 
yapıldı. 

Adana'da turfanda nohutta 12 bin ton 
rekolte bekleniyor.

Adana’da nohut ekim alanları arttı 

için tohum deposu oluşturma gayreti 
içindeyiz. Ürüne dönüştürmüyoruz bun-
ları tohum olarak tekrar ekmeyi planlıyo-
ruz” diye konuştu. 

“Kuraklığa tedbir Mardin’den 
alındı” 

Kadın istihdamını geliştirmek üzere 
bu fikrin doğduğuna dikkat çeken De-
mir, “Mardin’in 800 bin nüfusu var. Bu-
nun yüzde 29’unda işsizlik söz konusu 
ve bir tarım şehri burası. İnsanlar gün 

geçtik tarımdan vazgeçiyor. Bunun yanı 
sıra Türkiye’de 6 milyon tarım işçisi var 
ve bunun yarısı kadın. Bunların yüzde 
2’si sosyal güvenliğe kayıtlı. Bizim için 
en anlamlı olan kadın çiftçilerimizin 
yaptıkları işin kimliklendirilmesi. Kadın 
sayımız çiftçi sayımız artıyor. Türkiye 
ilerde karşı kaşıya kalacağı kuraklığa 
karşı en büyük önlemi de Mardin’den 
alıyor” ifadelerinde bulundu. 

Konuşmaların ardından projeye 
katkıda bulunanlara plaket verildi. 

Kadınlar ekti, kadınlar biçti 
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Çorum’da eski hükümlüler ve de-
netimli serbestlik kapsamındaki 
yükümlülerin tarımsal faaliyet-
lerde bulunması için kurulan sera 

ve bahçede organik sebze yetiştiriliyor. 
Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli 

Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan “Yeşeren Umutlar” projesi kap-
samında yapılan seracılık ve açık tarım 
uygulamalarıyla eski hükümlü denetim-
li serbestlik kapsamındaki yükümlüler 
madde bağımlılarının mesleki tecrübe 
edinilerek hayata hazırlanıp, toplumsal 
yaşama uyum süreçlerinin hızlandırıl-
ması hedefleniyor. Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü ile İdare Mahkemesi bina-
sının yanında bulunan 4 bin 800 met-
rekarelik alanın 500 metrekarelik bölü-
münde seracılık, kalan bölümünde ise 
açık tarım faaliyetleri uygulanıyor. Uy-
gulamalı eğitim kapsamında serada sa-
latalık, açık alanda ise domates, marul, 
biber, patlıcan ve yeşil soğan üretiliyor. 
Elde edilen ürünler öğrenci yurtları, ya-
tılı Kur’an kursları, Gıda Bankası, Kı-
zılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı gibi kurum ve kuruluşlara 
ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca projede 
görev alan hükümlüler ile suç mağdur-
larına kendi emekleri ile elde ettikleri 

ürünlerden ücretsiz dağıtılarak motivas-
yonlarının artırılması amaçlanıyor. 

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk 
Yurdagül, “Yeşeren Umutlar” projesinin 
geçtiğimiz ay hayata geçirildiğini belir-
terek, yürütülen tarımsal meslek edin-
dirme kurslarının olumlu sonuçlarının 
alınmaya başladığını söyledi. Başsavcı 
Yurdagül, projenin öncelikli hedef kitle-
sinin madde kullanımı nedeniyle dene-
tim yükümlülüğü altında olan hükümlü-
ler ile suç mağdurları, eski hükümlüler 
ve denetimli serbestlik kapsamındaki 
yükümlüler olduğunu söyledi. Tarımsal 
meslek edindirme kursu kapsamında 
projede görev alan kişilere teorik bilgi-
lerin yanı sıra 500 metrekaresi sera ol-
mak üzere 4 bin 800 metrekarelik alan-
da uygulama eğitimi verildiğini anlatan 
Yurdagül, “Proje kapsamında hükümlü-
ler kurs sonunda Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden sertifika alacaklar. 
Projede görev alanların bir taraftan ser-
tifika almalarına olanak sunulurken di-
ğer taraftan toprakla buluşan hükümlü-
lerimiz negatif enerjilerini atıyorlar. Bu 
sayede rehabilite oluyorlar” dedi. 

Sera alanında mevsim itibariyle sa-
latalık ekimi yapıldığını açıklayan Yur-
dagül, “Açık alandaki bölümde doma-

tes, biber, patlıcan, yeşil soğan, fasulye 
gibi ürünlerin üretimine başladık. Mev-
sime göre ürün çeşitliliği sağlanabile-
cek. Tüm yıl boyunca sürdürülebilir bir 
faaliyet” diye konuştu. 

Elde edilen ürünlerin başka sosyal 
amaçlar için de kullanıldığını açıkla-
yan Yurdagül, “Öncelikleri öğrenci 

yurtları, pansiyonlar, yatılı Kur’an 
kursları, belediye Gıda Bankası, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, Kızılay gibi kurumlara burada 
ürünleri ücretsiz veriyoruz. Amacı ve 
uygulanışı bakımından projenin Tür-
kiye’de bir ilk olduğunu düşünüyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Çorum’da eski hükümlüler ve denetimli 
serbestlik kapsamındaki yükümlülerin tarımsal 
faaliyetlerde bulunması için sera kuruldu. 

Mahkumlara sebzeli terapi  

Amanoslar'da "Kayısı Festivali" Terörden temizlenen Amanos 
Dağları eteklerinde köylüler 

'Kayısı Festivali' düzenledi. Güven-
lik güçlerinin başarılı operasyonla-
rı sonucu teröristlerden temizlenen 
Amanos Dağları ve eteklerindeki 
köylerde hayat normale döndü. Ha-
tay’ın Arsuz ilçesi Kurtbağı köyünde 
düzenlenen ‘Kayısı Festivali’ şölen 
havasında geçti. 

Kayısı Festivali’ne köylüler 
yoğun bir katılım gösterdi. 
Sazların çaldığı ve türkülerin söy-

lendiği ‘Kurtbağı Kayısı Festivali’n-
de kadınlar iğneden ip geçirme yarış-
ması yaptı. Kayısı yeme yarışması ve 
bilek güreşlerinde de coşku dolu anlar 
yaşandı. En güzel kayısı yetiştiriciliği 
yarışmasında birinciliği Hatice Şirin 
kazanırken, kayısı yeme yarışmasını 
ise Berat Kızıl Kaya kazandı. Kaza-
nanlara çeşitli ödüller takdim edildi. 

Amanoslar'ın teröristlerden te-
mizlenmesinden dolayı memnuni-
yetlerini ifade eden Kurtbağı Köyü 

Kayısı Festivali Tertip Komitesi 
Başkanı İsmail Sertel, "Güvenlik 
güçlerimizin sayesinde kayısımızı 
daha rahat bir şekilde toplayıp satı-
yoruz. Burayı terörden temizledikle-
ri için askerimize ve güvenlik güçle-
rimize çok teşekkür ediyoruz. Artık 
rahat rahat kayısımızı satabiliyoruz. 
Türkiye genelinde en kaliteli kayısı-
yı biz üretiyoruz. Her yıl 2 bin ton 
üretim yapıyoruz. Hedeflerimizin 
arasında köyümüzün önemli bir ta-
rım ürünü olan kayısının tüketiminin 
teşvik edilmesini sağlamak, çiftçi-
liğin gelişimine katkıda bulunmak, 
kayısı üretiminin teşviki ile kalitesi-
nin yükseltilmesini sağlamak da yer 
alıyor. Bizim kayısılarımız tadıyla, 
kalitesi ve lezzetiyle taze tüketim 
olarak sofralarda yerini alır" dedi. 

Kurtbağı köyü kayısısını bütün 
dünyaya tanıtacaklarını söyleyen ka-
yısı üreticilerinden Hanifi Kasap ise, 
“Her yıl kayısı üretimimiz artıyor. 
Bütün tüccarları, ihracatçıları köyü-
müze davet ediyoruz” diye konuştu. 

Hatay’ın Arsuz ilçesi Kurtbağı köyünde ‘Kayısı 
Festivali’ şölen havasında geçti. Festival 
etkinlikleri kapsamında, bilek güreşi, iğneden ip 
geçirme ve kayısı yeme yarışmaları düzenlendi. 
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Manisa Bağcılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü tara-
fından başlatılan proje kap-

samında Türkiye'de ilk defa sera içeri-
sinde üzüm yetiştiriciliğine başlandı. 
Henüz araştırma aşamasında bulunan 
sistemde özel bir saksı içerisine yer-
leştirilen spagetti borularla ve güb-
re takviyeleriyle üzümlerin besinleri 
sağlanıyor. Kurulan drenaj sistemiyle 
de fazla gelen su ve gübre tanklara alı-
narak dezenfekte ediliyor. Sonrasında 
ise su ve besin değerleri bilgisayar 
ortamında dengelendikten sonra yeni-
den üzüm bitkilerinin köklerine veri-
liyor. Ayrıca drenaj sistemiyle de hem 
su kullanımından hem de gübre ve ilaç 
kullanımından tasarruf edilmesi sağ-
lanıyor. Öte yandan sera içerisinde ye-
tiştirilen üzümlerden yılda 2 defa ürün 
hasat edilmesi bekleniyor. Mart-Nisan 
aylarında yapılacak hasat ile piyasa-
ya erken zamanda üzüm verilerek kar 
oranlarının arttırılması amaçlanıyor. 
Sistem hakkında bilgi veren Manisa 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Akay Ünal, "Birinci sınıf tarım arazisi 
olmayan, bağın, toprakta yetiştiriciliği 
yapılamadığı bölgelerde alternatif ola-
rak tarımının yapılmasını hedefliyoruz. 
Özellikle bölgemizde ve ülkemizde bir 
çok yerde jeotermal enerji kaynağı gibi 
kaynaklardan enerji kullanımı dışında 
tarımda kullanım olanaklarının araştı-
rılmasını amaçlıyoruz ürünün olmadığı 
zamanlarda, ilkbaharda piyasaya üzüm 
sunmayıda hedefliyoruz. Bu çalışma 
kapsamında hem sera içerisinde üzüm 
yetiştiriciliğinin tepkimesini ve ne dere-
ce yapılabilirliğini görmeyi hem de bir 
yıl içerisinde iki sefer hasat yaparak, çift 
hasatla ürün periyodunu ve verimi arttır-
mayı amaçladık" dedi. 

Çift üründe dekara 8-9 ton üzüm 
alınması bekleniyor 

İlk hasadın Mart ve Nisan ayların-
da yapılmasını planladıklarını söyleyen 
Ünal, "İlk hasadı Mart sonu Nisan başı 

gibi diğerini de Ka-
sım ayında planlı-
yoruz. Bu araştırma 
kapsamında şu anda 
bir çok çeşit deni-
yoruz. Bu çeşitlerin 
uyumuna bakarak 
tek üründe bir dekar 
sera alanında 6 ton 
civarında ürün hasat 
etmeyi amaçlıyoruz. 
Çift üründe ise belki 
çeşide göre değiş-
mekle birlikte 8-9 
tonlara çıkartabilme 
umudumuz var." 
ifadelerini kullandı. 

Sofralık üzümde 
ihracat payı 

artacak 
Hasadın olma-

dığı dönemde piya-

saya üzüm vererek ihracat payının art-
masını hedeflediklerini söyleyen Ünal, 
"Ana amaç aslında burada tüketimi 
hem yaygınlaştırmak hem de hasadın 
olmadığı zamanlarda yeni hasat edilmiş 
üzüm elde edebilmek ve bununla bera-
ber de ihracat payımızı sofralık üzüm 
anlamında arttırabilmek. Tarımda kulla-
nılamayan arazilerde Manisa ve ülkemi-
zin bağcılık tecrübesini sera içine akta-
rabilirsek özellikle ürünün yetişmediği 
dönemlerde elde ettiğimiz ürünle çok 
daha fazla üreticimizin gelir elde etme-
sini sağlamış olacağız." diye konuştu. 

Üzümde kalıntı sorununu da ortadan 
kaldıracak çalışmayla ihracatın arta-
cağını kaydeden Ünal, "Birim alandan 
daha fazla ürün elde etmek istiyoruz. 
Bunun yanında daha kontrollü, besiniy-
le, gübresiyle, tarımıyla, ilacıyla iyi ta-
rım uygulamalarına uygun yetiştiricilik 
yaparak kalıntısız, direk ihracata ve iç 
tüketime sunulabilecek daha kaliteli bir 
ürün amaçlarımızdan birisi" dedi. 

"Bu sistemle birlikte su ve 
gübre tasarrufu da gündeme 

gelecek" 
Kapalı sistem bağ yetiştiriciliğinin 

Türkiye'de ilk olduğunu sözlerine ekle-
yen Ünal, "Şu anda kapalı sistem sera 
içerisinde bağ yetiştiriciliği ülkemizde 
yok. Çift ürün yetiştiriciliği de ülke-
mizde yok. Domates gibi farklı ürün-
lerde kapalı sistem kullanılıyor. Kapalı 
sistemden kastımız aslında her bitkiye 
yapılan su ve gübre uygulamalarını 
biz drenaj yoluyla dışarıya atmıyoruz. 
Bunları tekrar seranın özelliğinden 
kaynaklanan altyapısı ve yazılımıy-
la beraber geri tanklarımıza alıyoruz. 
Burada sterilize ediyoruz. Eksik olan 
besin elementleri kısmını tamamlayıp 
tekrar direne olan suyu kullanıyoruz. 
Aynı zamanda bu sistemle birlikte su 
ve gübre tasarrufu da gündeme gele-
cek" şeklinde konuştu. 

2019 yılında ilk ürünü hasat ede-
ceklerini vurgulayan Ünal, "Normalde 
bu çalışmaya 2018 yılının başından 
itibaren başladık. İlk ürünlerimizi 
önümüzdeki yıldan itibaren görmeyi 
arzu ediyoruz. Biz normalde bir bağ 
tesisi yaptığımız zaman 3-4 yıldan 
önce verim elde edemiyorduk. Ama bu 
seranın avantajlarından bir tanesi de 1 
yıl gibi bir süreyle kısa bir zamanda 
verim alabilmek. O yüzden önümüz-
deki yıldan itibaren hem üreticilerimiz 
hem de bağcılıkla ilgilenen tüm mi-
safirlerimize burayı aktarabileceğiz. 
Hem ürünleri de almaya başlamış ola-
cağız. 2019 yılının başında hatta 2019 
yılının verim değerleri de olmak üzere 
önümüze çeşit bazında bir şablon çı-
kacaktır" ifadelerini kullandı. 

Sistem uzaktan kontrol 
edilebilecek 

Sistemin mobil uygulamalar ile 
uzaktan kontrol edilebileceğini belirten 
Proje Lideri Ziraat Yüksek Mühendisi 
Ebru Toprak Özcan, "Projemiz bu yıl 
itibariyle başladı. Şu an aktif olarak sis-
tem de kullanıma geçildi. Kapalı sistem 
uygulamasına göre sera yetiştiriciliği 
yapıyoruz. Sistemimizde bitkilerimize 
besin çözeltisini, makinemiz dozaj-
lama kısmından ayarladığımız uygun 
miktarlardaki gübreleri otomasyon 
sistemine aktarmasıyla bitkilerimize 
spagetti borular aracılığıyla iletiyoruz. 
Bitkilerimizden drene olan suyu bir 
tankta toplayarak bu tanktan UV filt-
resiyle dezenfeksiyon işlemi yaparak 
tekrar kullandığımız çözeltinin geri ka-
zanımını sağlıyoruz. Seramızın altyapı-
sı gereği kendimiz burada olmadığımız 
zamanda verdiğimiz komutlarla siste-
mi yönetebiliyoruz. Uzaktan erişimin 
olmasıyla iklimin değişmesine, günün 
yağmurlu, dolu, rüzgarlı olmasına göre 
yaptığımız erişimle bitkiye ulaşmayı 
sağlayabiliyoruz" dedi. 

Üzümde ihracatı katlayacak proje Üzümde ihracatı katlayacak proje Üzümde ihracatı katlayacak proje 
Manisa Bağcılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
hayata geçirilen projeyle 
Türkiye'de ilk defa kapalı 
sistem sera içerisinde üzüm 
bağı yetiştirildi. 2018 yılı 
içerisinde başlanan proje 
kapsamında yılda iki defa 
hasat yapılması hedeflenirken, 
bu sayede üzüm ihracatında 
artış yaşanması bekleniyor. 

Türkiye'de ilk defa sera içinde     
üzüm bağcılığı yapıldı.

Serada üzüm yetiştiriciliği ile yılda 
iki defa ürün alınması bekleniyor. 
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Beytüşşebaplı arıcılar Kato’ya 
çıkmaya başladı 

Terör örgütü PKK’nın yıllarca lojistik merkezi 
olarak kullandığı Kato Dağı’nda, arıcılık 
canlanıyor. 

Şırnak’ın Beytüşşebap 
ilçesinde terör örgütü 
PKK’nın yıllarca lojistik 
merkezi olarak kullandığı 

Kato Dağı’nın, gerçekleştirilen 
başarılı operasyonla terörist-
lerden temizlenmesi arıcılara 
da yaradı. İlçedeki arıcılar, bal 
üretmek için Kato Dağı’na çık-
maya başladı. Kovanlarını dağa 
getiren arıcılar, bu yıl yüksek 
verim beklediklerini belirtti. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Beytüşşebap İlçe Müdürü Sa-
lih Aktaş, ilçenin bitki örtüsü 
nedeniyle arıcılığa son derece 
elverişli olduğunu belirterek, 
"90’lı yıllarda toplam 3-4 bin 
arılı kovanımız yokken, özel-
likle GAP İdaresinin destekle-
riyle bugün 310 kayıtlı arıcı-
mız ve 30 binin üstünde arılı 
kovanımız mevcut. Bu dönem 
arıcılarımızın bir kısmı kışlak 
dediğimiz Silopi, Cizre taraf-
larından dönmeye başladı. Bir 
kısmı da arılarını burada bırak-
tılar. Artık arılar çoğalıyorlar.  
Oğul verme dönemi başladı. 
Vatandaşlarımız şu anda ilk-
bahar bakımlarını tamamlayıp 
oğul alıyor. Bir kısmı bölme 
alıyor. Bal akım dönemine ha-
zırlıklarını yapıyorlar" dedi. 

İlçede artık arıcılık için hiçbir 
sıkıntı olmadığını anlatan Aktaş, 
"Bu sene ülke genelinde yayla-
lar ve meralar kullanıma açıldığı 
için arıcılarımızın iyi verim ala-
cağını umut ediyoruz. Şu anda 
30 bin kayıtlı arı kovanımız var. 
Dışarıdan da 60 bin bal arı kova-
nı gelecek. Ne kadar arı gelirse 
gelsin buranın kapasitesi hepsini 
kaldıracak değerde. Bölgeye çok 
sayıda arıcı gelecek çünkü huzur 
ve güven ortamı sağlandı. Artık 
gönül rahatlığıyla arıcılar yayla-
ya çıkıyor" diye konuştu. 

"Batı illerinden arıcılar 
da buraya geliyor”" 
Arılarını Kato Dağı eteklerine 

getiren Hüseyin Adıyaman ise, 
"İlçede 3 yıldır devletin yardım-
larıyla arıcılık yapıyorum. Bey-
tüşşebap balı çok rağbet görüyor. 
Hem dağlık alan olması hem de 
yayların çok olması arılara doğal 
alan oluşturuyor. Başta Akdeniz 
olmak üzere batı illerinden de 
arıcılar yaz aylarında buraya geli-
yor. Tanin, Kato ve diğer yaylara 
artık çıkmamıza izin verildiği için 
arılarımızı buraya getiriyoruz. 
Çok doğal bir ortam var. Burada 
kesinlikle arılara glikoz vermeye 
gerek yok" ifadelerinde bulundu. 

Tarımsal ürünler, okullarına 
gelir olarak dönüyor 

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Program-
lı Lisesi Tarla ve Bahçe Bölümü öğ-

rencileri bir yandan mesleki eğitimlerini 
alırken, diğer yandan da okullarına mad-
di katkı sağlıyor. Tarla ve Bahçe Bitkileri 
Bölüm öğretmenleri Gültekin Öztürk ve 
Murat Çay, öğrencileriyle birlikte biri 
110 diğeri 80 metrekarelik iki serada; bi-
ber, patlıcan, salatalık, yerli domates üre-
terek, okullarına gelir sağladılar. Okulun 
açık alan sahasında da çeşitli üzüm tür-
lerini tüplü olarak yetiştiren bölüm öğ-
rencileri, bu yıl ilk kez okulun bodrum 
katında mantar üretimi gerçekleştirdi. 
Okulların tatile girmesi nedeniyle sera-

daki ürünlerin, okul öğretmenleri tara-
fından bakımı yapılmaya başlandı. Yaz 
döneminde okulda görevli tarafından 
bakımı yapılacak olan ürünlerden elde 
edilen gelirle okulun çeşitli ihtiyaçları-
nı karşıladıklarını belirten Sarıgöl Milli 
Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lise-
si Müdürü Ayten Beycan, ’’Okulumuzun 
iki serasında ve açık alanda öğretmen ve 
öğrencilerimiz sebze yetiştirdiler. Tüplü 
üzüm türleri yetiştirdiler ve okula gelir 
sağladılar. Öğrencilerimiz bu bölümde 
yaptıkları çalışmalarla tarımsal faaliyet-
leri öğreniyor. Yazın da bakımı yapıla-
cak.’’ dedi. 

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde eğitim-öğretim veren Milli Egemenlik 
Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarla ve Bahçe Bölümünün öğrencileri, 
öğretmenleriyle birlikte sera ve açık alanda yetiştirdikleri tarımsal 
ürünlerin satışını yaparak, okullarının ihtiyaçlarını karşılıyor. 






