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Yeni Sistemin İlk Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu:

Kooperatiflerde görev 
yapmakta olan personele 
yönelik ‘Pazarlama, İle-
tişim ve İkna Teknikleri’ 
konulu eğitimler Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz’ın katılımıyla başladı.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
kapsamında yapılan düzenlemelerle 
birçok yeni adım atıldı. Orman ve Su 
İşleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlıkları "Tarım ve Orman Bakan-
lığı" çatısı altında birleşti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, “Çok harcayıp az kazanıyoruz. 
Az harcayıp çok kazanmamız lazım. 
Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç 
var. Yapısal değişiklik gerektirmeyen 
problemleri hemen çözeceğiz” dedi.
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'Pazarlama, İletişim ve İkna Teknikleri' eğitimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li, Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle 

yeni bir dönemi açtığına dikkati çekerek, 
"Parlamenter sistem denilen ve artık Türki-
ye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıya-
madığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadı-
ğı çok açık olan sistem bütün kurum, kural 
ve alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almış-
tır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor." dedi.

Pakdemirli, Türkiye tarımını geliş-
tirmek, büyütmek adına var gücüyle ça-
lışacağını söyleyerek, "Tarım ve Orman 
Bakanlığımız çok geniş çalışma alanına 
sahiptir. Bürokratik mekanizmaları yeni 
sistemin öngörüsüyle atılım yapma, sorun 
çözme, hızlı karar alma kabiliyeti ile yeni-
den düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, tarımda yaşanan sıkıntıları 

bildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Ortak 
dert nedir, çok çok harcayıp az az kazanı-
yoruz. Az az harcayıp çok çok kazanma-
mız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe 
ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye 
ihtiyacı var. Yapısal değişiklik gerektir-
meyen problemleri hemen çözeceğiz. Zor 
diye bir şey yok diyorum bürokratlarıma, 
eğer milletin, memleketin, üreticinin, tü-

keticinin faydasınaysa. Biz üreticiyi üzme-
yeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını 
arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna 
dikkat edeceğiz. Üretici olmayan milyon-
larca vatandaşımız var. Onlar da evlerine 
götürdükleri fileleri doldururken biraz 
daha rahat edecek, ateş pahası filelerle 
evlerine gitmeyecek. Bunları da çok ince 
ayrıntılı kontrol ediyor olacağız.” 

PROBLEMLERİ 
ÇÖZECEĞİZ

Haberi 12. Sayfada

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli
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Memleketi İzmir’e ilk ziyare-
tini yapan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, 

Balçova ilçesinde tarım ve orman sek-
törü ile bir araya geldi. İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız, sivil toplum kuruluş-
ları ile meslek odaları yöneticileri ve 
üniversite rektörlerinin de bulunduğu 
buluşmaya, AK Parti İzmir milletve-
killeri de katıldı. 

İzmir ve Ege’de çok verimli topraklar 
olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, 
“Hollanda’da insanlar arı gibi. Toprağı 
olmayan ülkeler bile bizden daha güzel 
işler yapmanın peşindeler. Elimizde olan 
hazineyi iyi kullanıyoruz ama daha iyi 
kullanmanın yollarını bulmamız lazım. 
Anadolu’ya ilk seyahati İzmir’e yapmak 
istedim. Büyük bir sorumluluk var. İnşal-
lah üstesinden geleceğiz. Bizim gerçekten 
üreticiyi ne olursa olsun ezdirmemenin 
yollarını bulmamız lazım. Yapısal sorun-
lar var biliyorum bunların hepsini birer bi-
rer ele alıp çözmeye başlayacağız. Ben her 
yerde mutlaka sizlerle beraber olacağım. 
Yeni sistemle çok daha iyilerini yapmakla 
mükellefim” diye konuştu. Bakan Pakde-
mirli, tarım ihtisas bölgeleri konusunda 
da tekrar tekrar konuşulması gerektiğini 
belirterek, “Yenilerini açmamız lazım. 
Talimat vermiş olalım, ihtisas bölgeleri ile 
ilgili çalışmaya başlayalım” dedi. Bakan 
Pakdemirli, farklı gelir imkanlarının da 
bulunması gerektiğini ifade etti. 

7 milyar fidan hedefi 
Ormanlar hakkında da bilgi veren Ba-

kan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tarım ve orman artık bir olmak duru-
munda. Eskisinden daha dinamik, daha 
iyi bir yönetim sistemi içerisinde çalışı-
yor olacağız. 2023 hedeflerinde 7 milyar 
fidana inşallah ulaşacağız. Şu anda 4 mil-
yar fidana gelinmiş. Biraz daha gayretle 
7 milyar fidanı dikmiş olacağız.” 

Bakan Pakdemirli, orman yangınla-
rına müdahalede dünyada ilk sıralarda 
olduğumuzu ve dün Buca’daki yangına 
orman ekiplerin hızlı şekilde müdahale 
ettiğini hatırlattı. 

“Ayaklarımızda prangalarımız 
yok” 

Bakan Pakdemirli, 24 Haziran se-
çimlerinin ardından geçilen Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi hakkında 
da şunları söyledi:  

“Artık eskisi gibi bileğimizde, ayak-
larımızda prangalarımız yok. Ben çiçeği 
burnunda bakan olarak bir haftadır Anka-
ra’dayım, çok şey fark ediyor. Artık bü-
rokrasimiz azalacak. Bürokrasi içerisinde 
talep boğulup kalıyordu. Bürokrasi daha 
az olacak, daha çok iş yapacağız. Yeni 
sisteme bakanlık bürokrasimiz adapte 
olacak. Sorunlara hızlı çözüm üreteceğiz. 
Yeni sistemle gelen şey; bürokrasimiz 

kendini adapte edecek ama istersek kamu 
dışından bürokrat atayabileceğiz.” 

“Sağ kol olmak istiyoruz” 
Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi 

Rektörü Necdet Budak ise, “Biz Ege Üni-
versitesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile yeni protokolümüz, önerilerimiz, çalış-
malarımız var. Özellikle eğitim ve araştır-
ma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ege 
Üniversitesi olarak eğitim ve araştırmada 
Bakanlığın sağ kolu olmak istiyoruz” dedi. 

Sektör temsilcilerini dinledi 
Konuşmaların ardından Bakan Pakde-

mirli, tek tek sektör temsilcilerinin sorun-

larını dinledi. Ardından soruları cevapla-
yan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: 

“Bütün bürokrasi burada. Her şeyi not 
aldık, üzerinde çalışacağız. Su ürünleri ko-
nusunda üzerinde çalışmamız lazım. Seri 
şekilde balık çiftliklerinde ÇED süreçlerini 
kolaylaştırmamız lazım. Balık çiftlikleri ye-
terince açıkta olacak, çevreyi kirletmeyece-
ğiz. Bunların ekonomiye büyük katkısı var. 
Türkiye’de yemi çözüyor olmamız lazım. 
Ne kadar yeme bağlı olursak zincir sürüyor, 
iş pahalı oluyor ve ürünler ithal ediliyor.” 

Bakan Pakdemirli kooperatifleşme 
hakkında ise, “Kooperatiflerin başarı ör-
nekleri var. Bunları baş tacı etmemiz lazım. 
Örneklerden bir şey öğrenmemiz lazım. 
Birçok sektörde yurt dışı örnekleri konuşu-
luyor. Bizim beraber iş yapma yollarını öğ-
renmemiz lazım. İyi örnekleri çoğaltmanın 
yolunu bulmak lazım” diye konuştu. 

Markette satılan et 
Bakan Pakdemirli, marketlerde satılan et 

konusunda da şu ifadelere yer verdi: "Devleti-
mizin görevi piyasaya müdahale etmek değil, 
isteği tüketiciyi korumak. Ufak tefek tedbirler 
alıyor. Marketlerde satılan etlerin çoğu aslında 
satılan toplam etin yüzde 6'sı gibi gözüküyor. 
Market sahipleri de 'biz bu paralara sattığı-
mızda kuyruk olur sanıyorduk ama olmuyor' 
diyor. Herkes bir şekilde pazarda yer buluyor." 

Pakdemirli, “Kimseye siyasi davranma-
yacağım. Herkese kapım açık. Kimin ne derdi 
varsa vatandaşın problemlerinin çözülmesi 
doğrultusunda bunları çözeceğim. Ekiple be-
raber çok çalışacağım” diyerek sözlerini 
sonlandırdı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Üreticiyi ezdirmemenin 
yollarını bulmamız lazım"  

İzmir’de tarım ve orman sektörü ile bir araya gelerek onları tek tek dinleyen Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bizim gerçekten üreticiyi ne olursa olsun 
ezdirmemenin yollarını bulmamız lazım” dedi. Bakan Pakdemirli, hiç kimseye siyasi 
davranmayacağının, kapısının herkese açık olacağının da sözünü verdi.  

‘Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma' toplantısına Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Karakaya, Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz da katıldı.
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Lüleburgaz Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğü tarafından ekimi des-
teklenen ve Tarım Kredi Koope-

ratifleri tarafından dağıtımı yapılacak 
olan nohut, Lüleburgazlı çiftçilerin tar-
lasından Türk Silahlı Kuvvetleri, Kredi 
Yurtlar Kurumu ve cezaevlerinin mut-
faklarına gidecek. 

Lüleburgaz'da ürün çeşitliliğinin ar-
tırılması amacıyla gerçekleştirilen pro-
je kapsamında 131 çiftçi 7 bine yakın 
dekar alanda ilk kez nohut ekimi yaptı. 
Çiftçiler dekar başına 150 ila 250 kilog-
ram arasında verim beklerken ürünlerin 
şimdiye kadar gelişiminden memnun ol-
duklarını ifade etti. 

“Bakanlık projesiyle bakliyata 
yöneldik” 

Bölgede daha önce ayçiçeği ve buğ-
day üretimi yapan çiftçilerden biri olan 
Uğur Çeri ilk defa nohut ekimini dene-
diklerini belirterek, "Bizim bölgemiz 
daha çok ayçiçeği ve buğday tarımı 
yapan bir bölge. Pilot bölge seçildik-
ten sonra Tarım ve Orman Bakanlığının 
projesi olarak bakliyata yöneldik. Yeni 
bir ürün, bilmediğimiz bir ürün. Fakat 
mühendislerimizden aldığımız teknik 
destek ile ekimi bu hale getirdik. Hasat 
öncesi çok iyi gözüküyor nohutlar. 200 
kilo gibi bir verim hesap ediliyor. Tabi 
biçilmeden buna kesin rakamlar vermek 
afaki olur. Bu sene nohut olarak 500 dö-
nüm nohut ektik. Daha önce denemele-
rimiz vardı; mısır, pancar gibi ama yeni 

bir çeşitleme olarak herhalde nohut ile 
devam edeceğiz gibi gözüküyor" dedi. 

"Ülkemizin baklagil açığını 
kapatmakta Trakya’mızın da 

katkısı olur" 
130 dönüm arazide nohut ekimi ya-

pan Önder Ayyıldız ise geçtiğimiz sene 
deneme ekimleri yaptıklarını ifade ede-
rek "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü-
nün de destekleriyle bu yıl Lüleburgaz 
genelinde yaklaşık 7 bin dekar üzerinde 
bir alana ekildi. Lüleburgaz'ın 2 köyün-
de ve Kofçaz’da yaklaşık olarak 130 
dönümden fazla bir nohut ekimimiz 
var. Burada da 8 farklı çeşit nohudun 
bölgemize uygun mu, bağlanması nasıl, 
hasadı veya verimi nasıl diye kıyasla-
mak için bir çeşit denemesini kurduk 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 
birlikte. Bu ayın 24'ünde bir tarım günü, 
bir hasat günümüz olacak. Orada arka-
daşlarımız gelecekler ve denemelerimi-
zin sonuçlarını göreceğiz. İklim şartları 
sebebiyle bu yaz nohut için biraz sıkın-
tılı bir yaz oldu. Mart ayındaki aşırı ya-
ğışlar, Nisan ve Mayıs ayının aşırı kurak 

geçmesi ilk çıkış ve gelişme evrelerinde 
bize ciddi sıkıntılar yaşattı. İlk senede 
bu sıkıntıları yaşamak istemezdik. Şu 
an için gidişat ortalamalarda bir verim 
alacağımız gibi gösteriyor. Umarım fi-

yatlar da tatmin edici olur. Verimleri-
miz de bizi bu işten soğutacak seviyede 
kalmaz. Ülkemizin baklagil açığını ka-
patmakta Trakya’mızın da katkısı olur" 
diye konuştu. 

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   
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Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 68-70 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
Plaza No:11/A    4134197 

Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      Fahrettin POYRAZ
Yazı İşleri Müdürü       Cenk ESEN
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR 
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Mehtap SUCU  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SiVAS Sadi ÜNLÜSOY M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL 
MERSİN Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE Nurcihan İPEKÇİ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

İlk kez ekildi, asker, öğrenci ve mahkumları 
doyuracak Kırklareli’nin Lüleburgaz 

ilçesinde ilk kez geniş 
çaplı ekilen nohutlar 
öğrencilerin, askerlerin ve 
mahkumların sofralarına 
gidecek.  Dağıtım ise 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından yapılacak.

Ayçiçek ve buğday tarlalarına nohut alternatifi

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2018 
yılı hasat sezonu natürel ürün alı-

mı kapsamında planlanan nohut alımı-
na 4 Temmuz tarihi itibari ile başladı.

Türkiye'nin bakliyat üretiminde 
önemli bir yeri olan nohutun, Tarım 
Kredi Birlik tarafından 2018 yılı 
hasat sezonu alım fiyatı ton başına 
3250 TL olarak belirlendi. Yapılan 
inceleme sonucu, Mersin Ticaret 
Borsası, Gaziantep Ticaret Borsası 
ve diğer borsalarda 9 mm nohutun 
ton başına 2500 /3100 TL arasında 
değiştiği gözlendi. Bu veriler esas 
alınarak, Tarım Kredi Birliğin 2018 
yılı için 6 bin ton natürel nohut alı-
mı yapması planlanarak, ton başına 
3250 TL fiyat belirlendi. 4 Temmuz 

tarihi itibariyle alım işlemlerine 
başlanmış olup, günün borsa değer-
lerine göre birim fiyatlarda değişik-
lik gösterebilecek.

Nohut alımına başladı
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Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bur-
sa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Ali Nur Aktaş ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü’nün 
da katıldığı ürün toplama uygulama 
projesinde engelli vatandaşların üretim 
yaptıkları sahalar incelenirken yetişti-
rilen doğal ürünler hakkında da katı-
lımcılara bilgi verildi.

Başkan Selahattin Külcü de aylar 
önce projeye imza atmaktan duydu-

ğu memnuniyeti ifade ederek, topra-
ğa ilgi, sevgi ve emeklerini katarak 
bu projede üretim yapan engelli üre-
ticilere ve projede emeği geçen her-
kese teşekkür etti.

Geçtiğimiz aylarda Bursa, Ça-
lışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl 
Müdürlüğü, Tarım Kredi Koopera-
tifleri Balıkesir Bölge Birliği, Bursa 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hamidi-
ye Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si ile Bursa Engelliler Federasyonu 

arasında Bursa’da imzalanan ve en-
gelli vatandaşların tarımla, toprakla 
buluşmasını sağlayacak ve kendile-
rini daha iyi hissetmelerine imkan 
sunacak “Tarımda Engel Yok” pro-
jesinde Hamidiye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nde 100 metrekare-
lik tarımsal alan projede kullanıl-
mak için engelli vatandaşlara tahsis 
edilmiş, üretim için ayrıca seralar 
kurularak engelli vatandaşlar üreti-
me dahil edilmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşları toprakla buluşturan “Tarımda Engel 
Yok” projesi kapsamındaki çalışmalarda ilk ürünler toplanmaya başladı.

“Tarımda Engel Yok” 
projesinde meyveler toplanıyor

Ortağa 
49 bin 

TL hasar 
ödemesi

Uğurlu Köyünde yaşanan don 
afetinde ürünleri zarar gören 

ortak Faik Uğur’a TARSİM si-
gorta poliçesi kapsamında 49 bin 
TL hasar tazminatı ödendi. 

Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Üyesi İbrahim Ethem Üstüner 
törende yaptığı konuşmada, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin en önem-
li amacının çiftçilerin ekonomik 
refah seviyesinin artırılmasına 
katkıda bulunmak olduğunu dile 
getirerek; üreticilerin tabii afet-
ler karşısında yüksek risk altında 
bulunmaları nedeni ile mağdur 
olmamaları için tarım sigortaları 
yaptırmaları gerektiği konusunda 
devamlı bilgilendirme faaliyetle-
rinde bulunduklarının altını çizdi.

Tarım sigortası yaptıran üreti-
cilerin devletin desteği ile devamlı 
kazançlı çıktığını hatırlatan Üstü-
ner, ilk etapta tarım sigortası poli-
çe tutarlarında %50 ile %66 ora-
nında devletin prim desteğinden 
faydalandıklarını, akabinde kulla-
nılan kredilerin faizinde %25 ile 
%100 oranında indirimden yarar-
landıklarını ve tabii afetler nede-
niyle ürünlerinde oluşan zararların 
TARSİM tarafından karşılandığını 
kaydetti.

Ortak Faik Uğur da; bundan 
sonra tüm ürünleri için TARSİM 
sigortası yaptıracağını ve çevre-
sindeki üreticilere de TARSİM 
sigortası yaptırmalarını tavsiye 
edeceğini belirtti.

Tarım Kredi araç filosu güçleniyor
Tarım Kredi Kooperatifle-

ri 2018 yılının ilk 8 ayında 
bünyesine kattığı 32 yeni araç ile 
filosunu güçlendiriyor. 

Kooperatif ortaklarına ve çift-
çilere daha iyi hizmet sunabilmek 
ve özellikle arazi kontrollerinde 

daha aktif olabilmek adına yapı-
lan bu alımlar sayesinde hizmet 
ortakların kapısına kadar gidiyor. 

Bu yıl İzmir Bölge Birliğine 
bağlı kooperatiflere 20, Gazian-
tep Bölge Birliğine bağlı koope-
ratiflere 8, son olarak da Samsun 

Bölge Birliğine bağlı kooperatif-
lere 4 hizmet aracı alımı gerçek-
leştirildi. Kooperatif yetkililerine 
teslim edilen 32 yeni araç ile or-
taklar kaliteli, güvenilir ve uygun 
fiyatlı hizmete artık çok daha ko-
lay ulaşabilecek.
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Ankara ili Altındağ ilçesi Tatlar ma-
hallesinde gerçekleştirilen hasat 
bayramına; Tarım Kredi Koopera-

tifleri Genel Müdür Yardımcısı Muaz Saka, 
Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, 
Ankara Bölge Müdürü Veli Altunkaş, ko-
operatif personeli ve yöre çiftçileri katıldı.

Üreticiler iyi ve kötü günlerinde Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin yanlarında olduğu-
nu, hasat bayramına iştirakleri dolayısıyla 
da memnuniyetlerini dile getirdiler.

Bölge Müdürü Altunkaş ilk kez dü-
zenlenen hasat bayramının yöre üreticile-
rine hayırlı olması ve ürünlerinin bereketli 
olması temennisinde bulundu. Altunkaş, 
üreticilere her türlü teknik ve tarımsal girdi 
desteğini sağlayacaklarını belirtti. Törenin 
ardından ilk hasat yapıldı.

Ankara Bölge Birliği 
faaliyet alanında bulunan 
Tatlar mahallesinde hasat 
bayramı düzenlendi.

Çiftçinin Hasat Bayramı sevinci

Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının hem 
üretim öncesi hem de üretim sonrası desteklen-

mesi hususunda faaliyetlerini sürdürmekte. Tarım 
Kredi, üreticilerin desteklenmesi yanında piyasa-
yı regüle ederek tüketicilerinde kaliteli ve sağlıklı 
gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşmasını da sağla-
makta. Bu amaçla Hisarcık Tarım Kredi Koopera-
tifi, ilçede bu yıl ilk defa kapalı pazar yerinde 1.55 
TL’den vişne alımlarına başlayarak, zor durumda 
kalan vişne üreticilerini rahatlattı.

Alıcı firmanın bir gün önce alımları durdurması 
üzerine topladıkları vişnelerin ellerinde kaldığını söy-
leyen üreticiler, "Bin bir zahmetle topladığımız vişne-
leri satmak için alıcı firmaya götürdüğümüzde, vişne 
alımını durdurduklarını söyleyince ne yapacağımızı 
şaşırdık. Kilolarca vişne elimizde kalakalmıştı, hemen 
akabinde Tarım Kredi Kooperatifinin 1.55 TL’den viş-
ne alımlarına başlaması bizleri sevindirdi. Tarım Kredi 
Kooperatifi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Yoksa 
elimizdeki vişneler çürüyüp heba olacaktı” dediler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde özel bir firmanın vişne alımlarını durdurmasının ardından 
zor durumda kalan üreticilerin imdadına Tarım Kredi Kooperatifleri yetişti.

Vişne üreticisinin imdadına Tarım 
Kredi Kooperatifleri yetişti

Üreticilerin 
küçükbaş 
hayvanları 
teslim edildi

Şanlıurfa Bölge Birliğine bağlı Kızıltepe, Mardin ve 
Nusaybin Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının ihti-

yaçlarını karşılamak için Tarım İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü’nden (TİGEM) tahsisi yapılan 2 bin 500 adet 
ivesi ırkı küçükbaş hayvan dağıtımı geçekleştirildi.

TİGEM’den tahsis edilen 2 bin 500 adet ivesi ırkı 
küçükbaş hayvan, Tigem Ceylanpınar tesisinde Şan-
lıurfa Bölge Birliği Ziraat Mühendisi Soner Doğanay 
tarafından seçimi yapılarak, Kooperatif ortaklarına 
teslim edildi.

Kooperatif ortakları ise, Şanlıurfa Bölge Birliğince 
tedarik edilen ivesi ırkı koyunların teslim edilmesin-
den dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, yetki-
lilere teşekkür etti.
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Türkiye'nin üzüm ambarı Alaşe-
hir’den Superior Seedless çeşidi 
üzümün ihracatı başladı. Dünyaca 

ünlü Sultaniye üzüm hasadından yaklaşık 
15 gün önce başlayan Superior Seedless 
tür üzümlerle yüklenen 54 tır Alaşehir 
Gümrüğü'nden dünyanın farklı ülkelerine 
gönderilmek üzere yola çıktı. 

9 Temmuz tarihinde kesimi yapılan 
üzümler, 11 Temmuz günü ihraç edil-
meye başlandı. 2017 yılında Superior 
Seedless ve Sultaniye çeşidi üzüm ihra-
catında, 254 bin ton üzüm ihracatı yapı-
larak, cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru 
kırılmıştı. Sofralık üzümde 2017 yılında 
gerçekleşen ihracatta 169 bin ton Rusya, 
85 bin ton Avrupa ve diğer ülkeler olmak 
üzere toplamda 254 bin tona ulaşılmıştı. 
267 firma tarafından Rusya, Ukrayna, 
Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Bele-
rus, Gürcistan, Suudi Arabistan, Kanada, 
Katar başta olmak üzere 52 farklı ülkeye 
19 bin 276 tır ile ihracat yapıldı. 2017 yılı 
yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye 
şampiyonu olan Alaşehir Belediye Baş-
kanı Ali Uçak’ın sahibi olduğu Uçak Kar-
deşler Firması 63 bin ton ihracatla yine 
Türkiye şampiyonu olmuştu.  

İhracatın serbest olduğu ilk gün Ala-
şehir Gümrük Müdürlüğünden 54 tır 
çıkış yaptı. Alaşehir Belediye Başkanı 
ve Uçak Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve 
Limited Şirketi sahibi Ali Uçak, "Dün-
yaca ünlü Sultaniye üzüm ihracatında 
dünyada söz sahibi olduk. Hükümeti-
mizin almış olduğu yeni bir uygulama 
ile çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden olan 
Superior Seedless’in ihracatına izin ve-
rildi. Bu sayede Rusya’da ve Avrupa’da 
pazar payımız daha da arttı. Özellikle 
Sultaniye üzüm çeşidinin hasat dönemi-
nin gecikmesiyle Yunanistan’a kaptırmış 
olduğumuz sofralık üzüm paralarımı-
zı Superior üzüm çeşidiyle geri tekrar 
kazanıyoruz. Superior üzüm çeşidinin 
hasadı bitiminden itibaren, Sultaniye 

Üzüm çeşidi hasadı başlıyor. Dolayısıy-
la Rusya ve Avrupa pazarında rekabet 
gücümüz artıyor. 2017 yılında sofralık 
üzümün 170 bin tonu Rusya’ya, 85 bin 
tonu Avrupa Birliği ve diğer ülkelere 
gönderildi. Biz Uçak Kardeşler olarak 
yapmış olduğumuz ihracatla 63 bin ton 
yaş üzüm hasatımız oldu geçen sene. Bu 
da bir dünya rekorudur, Türkiye rekoru-
dur. Kendimizde ihracatçı olarak 2017 
Türkiye şampiyonuyuz. Bizim buradaki 
isteğimiz şu. Uçak kargoda devletimiz, 
bize nakliye ve lojistik ücretinde bir des-
tek sağlarsa bizler pazar payımızı daha 
da artıracağız. Üreticimize daha çok 
hizmet, daha çok para kazandıracağız. 
Ülkemize de daha çok döviz getireceğiz. 
Bundan son derece eminim. Bu konu-
da büyüklerimizden destek bekliyoruz. 
2018’deki hedefimiz geçen seneki raka-
mımızı en az yüzde 15 geçen seneki ra-
kamımızı artırmak. Allah’ın izniyle onu 
da başaracağımıza inanıyorum" dedi. 

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
ediyoruz” 

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Soygür ise şunları söyledi: 

"Bu sene 2018 yılında 254 bin ton 
ihracat yaptık. Üzümlerimizin kalite-
si geçen seneye göre bazı bölgelerde 
çok iyi, bazı bölgelerde normal. Ala-
şehir Gümrüğü’nde bugün itibariyle 
sezon çıkışı başladı. Şu ana kadar 54 
tırımız çıktı. Daha erken, tır sayısı-
nın artacağını düşünüyorum. Tarım ve 
Orman Bakanının Manisa’dan olması 
Manisa’ya üç tane bakanlık verilmesi, 
yeni kurulan sistemde Cumhurbaşkanı-
mızın Manisa’ya teveccühü nedeniyle 
kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah 
2018 yılı Türkiye'ye, milletimize, çift-
çimize, ihracatçımıza hayırlı olacağını 
düşünüyorum." 

İhracatın ilk günü 54 tır üzüm gönderildi 
Superior 
Seedless 

çeşidi üzümde 
ihracatın 

başlamasıyla 
Alaşehir Gümrük 
Müdürlüğünden 
ilk gün 54 tır yaş 
üzüm yurt dışına 

gönderildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesin-
de yaklaşık 40 gün sürecek 

kiraz hasadında sona gelindi.  
İklimi ve yükseltisi nedeniyle 

ihracata yönelik yüksek kaliteli ki-
raz üretimi ile tanınmaya başlayan 
ilçede, mevsimsel gelişmeler se-
bebiyle hasat dönemi bu yıl erken 
başladı. Marka olma yolunda hızla 
ilerleyen ve uluslararası pazarda 
aranan bir ürün olan Mihalıççık ki-

razının Avrupa ülkelerine ihracatın 
tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. 
İlçede yetiştirilen kirazların İyi Ta-
rım Ürünü Sertifikası’na sahip ve 
tamamı ihraç edilen ürünlerin, bu 
yıl ihracatının 3 bin ton olması ve 
yaklaşık 25 milyon dolar gelir ge-
tirmesi bekleniyor. Aynı zamanda 
ilçedeki istihdama önemli katkı su-
nan kirazın, hasat döneminde gün-
de 2 bin işçi çalışacak. 

Kahramanmaraş'ın Pazar-
cık ilçesinde 6 mahallede 

çiftçilerin bir araya gelerek 
kurdukları S.S. Yumaklıcerit, 
Tilkiler, Harmancık, Akçalar, 
Kizirli, Taşdemir Mahallesi 
Tarımsal Kalkınma Koopera-
tifi bölgede elde edilen ürün-
lerin tek elden tüketiciye ulaş-
masını sağlıyor.  

Kooperatif Faaliyetlerinden 
Sorumlu Müdür Emin Taylan, 
yaptığı açıklamada, kooperatifin 
2017'de Pazarcık Kaymakam-
lığının destekleriyle çiftçilerin 

tarımsal girdilerini ucuza temin 
etmek, hem çiftçiye hem koope-
ratife kazandırmak için aktif ola-
rak faaliyete geçtiğini, yaklaşık 
20 bin dekar alanda yılda 5 bin 
ton kurutmalık peygamber üzü-
mü üretimi yapıldığını belirtti. 

Taylan, ayrıca 40 bin dekar 
alanda yılda 4 bin 500 ton Antep 
fıstığı üretimi yapıldığını, bin 
300 dekar badem, bin 750 dekar 
ceviz, bin dekar zeytin üretim 
sahasının kooperatifin sorumlu-
luk alanı içerisinde bulunduğunu 
kaydetti. 

Avrupalı, Eskişehir 
kirazı tüketiyor 

Kooperatif kuran köylüler 
tüketiciye ulaşıyor 





TEMMUZ 2018HABER 10

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi 
A.Ş. (TARSİM)’den yapılan açık-
lamada, Devlet Destekli Tarım Si-

gortaları sistemi’nin yılın ilk yarısında 
büyümesini sürdürdüğü, üreticilerin tarım 
sigortasına olan ilgisinin arttığı, değişen 
iklim şartları sebebiyle yaşanan doğal afet-
lerin, Sistem’in güçlü yapısının, bu alanda 
hayata geçirilen yeni uygulamaların, üreti-
cilerin duyduğu memnuniyetin ve Devlet’in 
tarımın gelişimini teşvik eden yaklaşımının 
bu artışta etkili olduğu belirtildi. 

Açıklamaya göre, 2018 yılının ilk ya-
rısında, tüm tarım sigortası branşlarında 
sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 28 
milyar TL’ye, poliçe adedi 1 milyon 500 
bine, prim üretimi 1 milyar 600 milyon 
TL’ye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi 
yüzde 35 artış ile 1 milyon 600 bine, Bit-
kisel Ürün Sigortalarında sigortalı alan 22 
milyon dekara ulaştı. 

Ayrıca yeni yılda kapsamı genişletilen 
İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na olan 
ilginin arttığı ve bu branşta üretilen poliçe 
adedinin 80 bini geçtiğinin belirtildiği açık-
lamada “Tarım sigortalarını yaşanan hasar-
lar anlamında değerlendiğimizde ise, geç-
tiğimiz yıllara kıyasla Mayıs ayına kadar 
ciddi anlamda bir hasar ile karşılaşılmadığı 
dikkati çekmiştir. Bazı bölgelerde 'don' ne-
denli hasarlar yaşansa da bunlar bir önceki 
yıla göre yıkıcı boyutlarda ve yaygın bir şe-
kilde gerçekleşmemiştir” denildi. 

Söz konusu açıklamaya göre Mayıs 
ayından itibaren dolu, sel ve su baskını ile 
fırtına nedenli hasarlarda artışlar olduğu 
gözlemlenmedi. Bu yıl, tüm tarım sigortası 
branşlarında 257 bin adedin üzerinde ihbar 
alındı. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtı-
na ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan 
illerde Malatya, Manisa ve Konya, ürün-
lerde ise kayısı, buğday ve üzüm öne çıktı. 
Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan 
ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalış-
malarının birçoğuna, bölge müdürlüklerine 
de iştirak etti. Hasar dosyaları tamamlanan 
üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimat-
lar çerçevesinde, 172 milyon TL ödeme ya-
pılmış olup, ürünlerin poliçe bitiş tarihleri 
doğrultusunda önümüzdeki günlerde 770 
milyon TL’nin üzerinde ödeme yapılacak. 

Afrika kıtasındaki kuraklığı önle-
mek, Afrika insanlarının sahip 

olduğu zenginliklerin farkına var-
masını sağlamak ve sürdürülebilir 
tarımsal faaliyetle yaşam kaliteleri-
nin arttırılmasını sağlamak amacıyla 
Somali Tarım Okulu, 2012 yılı Ara-
lık ayında TİKA ve İHH işbirliğinde 
açıldı. 2013-2015 yılları arasında kısa 
dönem uygulamalı çiftçi eğitim kursu 
şeklinde devam eden okul, 2014 yı-
lından itibaren Anadolu Ziraat Fakül-
tesi olarak eğitim vermeye başladı. 
2014 yılında Ziraat Fakültesinin 1. 
sınıfına kaydını yaptıran 50 öğrenci, 
eğitimlerini tamamlayarak bu yıl zi-
raat mühendisi olarak mezun oldu. 
Öğrenciler, Ziraat Fakültesinde aldık-
ları teorik eğitimin yanı sıra, TİKA 
tarafından okul bünyesin-
de kurulan seralarda sebze 
üretimi yaparak ve aynı za-
manda Türkiye’den TİKA 
aracılığı ile getirilmiş olan 
tarım alet ve makinalarını 
kullanarak uygulamalı eği-
timlerini tamamlayarak tec-
rübeli bir ziraat mühendisi 
olarak mezun oldu. 

Öğrenciler tarafından 
Ziraat Fakültesinin uygula-
ma bahçesinde Türkiye’den 

getirilen 150 türden fazla sebze to-
humu ekilerek deneme yapıldı. Bu 
denemeler sonucunda pek çok yeni 
sebze Somali halkına tanıtıldı. Pro-
je ile salatalık, acur, biber çeşitleri, 
roka, semizotu, maydanoz, kavun 
ve patlıcan gibi sebzeler Somalilerin 
sofralarında ilk kez yer aldı. Mezun 
olan öğrenciler, Somali’nin diğer 
bölgelerine de dağılarak burada öğ-
rendikleri bilgi ve tecrübeyi gittikleri 
bölgelerdeki halka aktaracak. Uzun 
süren savaşlardan ve iç çatışmalar-
dan dolayı unutulmaya yüz tutmuş 
modern tarımsal üretim teknikler 
tekrar Somali çiftçisi ile buluşacak. 

Mogadişu Tiredişu bölgesindeki 
Zemzem Üniversitesi Anadolu Zira-
at Fakültesi yerleşkesinde düzenle-

nen mezuniyet törenine Türkiye'nin 
Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, 
TİKA Mogadişu Program Koordina-
törü Galip Yılmaz, İHH Başkanve-
kili Hüseyin Oruç, İHH yöneticileri, 
Somali Eğitim Bakanlığı temsilcile-
ri, Somali Tarım Bakanlığı temsilci-
leri, Zemzem Üniversitesinin ve di-
ğer üniversitelerinin yöneticileri ve 
öğrenciler katıldı. Büyükelçi Olgan 
Bekar, TİKA, İHH ve Zemzem Üni-
versitesine teşekkür ederek başla-
dığı konuşmasında, “Zemzem Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi sayesinde 
Somali’nin en büyük zenginliğini 
teşkil eden tarım ile eğitim arasın-
daki köprüyü kurmuş oldu. Soma-
li’nin 8 milyon hektar tarım arazisi 
kullanılmayı, yani sizleri bekliyor. 

İnanıyoruz ki Somali bu 
tarım potansiyelini tam 
anlamı ile kullanabilse 
Doğu Afrika’yı tek başına 
besleyebilecek büyük bir 
potansiyele sahiptir. Önü-
nüzde uzun bir yolculuk 
var, yapılacak çok fazla iş 
var. Bu uzun yolculukta 
Türkiye ve bizler sizlerin 
yanında olmaya ve sizler-
le beraber yol almaya de-
vam edeceğiz” dedi. 

Somali Tarım Okulu 
ilk mühendislerini mezun etti  

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile İnsan Hak 
ve Hürriyetleri Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde açılan Somali 
Uygulamalı Tarım Okulu, ilk ziraat mühendislerini mezun etti.  

Tarımda sigortalı varlık değeri 
yüzde 28 arttı  TARSİM açıklamasına 

göre, 2018 yılının ilk 
yarısında, tüm tarım 
sigortası branşlarında 
sigortalanan varlık bedeli 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 28 
artış ile 28 milyar TL’ye 
yükseldi.  
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Kooperatiflerin satış perfor-
manslarının geliştirilmesi 
ve personelin iletişim yeter-

liliklerinin artırılması maksadıyla 
gerçekleştirilen eğitimler bölge bir-
liklerinde start aldı.

Gaziantep Bölge Birliğinde başla-
yan eğitimin açılışında yaptığı konuş-
mada Genel Müdür Poyraz, “Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak köklü bir 
geçmişe ve geleneğe sahip olan bir ku-
ruluşuz. Neticede yaptığımız iş belli. 
İşin odağında insan var ve öğrenmenin 
yaşı yok. İster yönetici ister yönetilen, 
ister pazarlayan isterse bu pazarlanan 
malı alan müşteri konumunda olun, ko-
nusu farklı kavramlarla anlatılsa da bu 
eğitim sürecinin konusu insan. Dolayı-
sıyla burada genel geçer ve bazılarını 
zaten bildiğimiz bazı kurallardan bah-
sedilecek. Bilgi ve davranışların gözden 
geçirilmesi noktasında bu tip çalışmalar 
bir fırsattır. Ama tek taraflı, monolog 
şeklinde değil, anlatanlarla dinleyenler 
arasında karşılıklı iletişimin kurulduğu 
bu tarz toplantılar çok faydalı toplantı-
lardır.” ifadelerini kullandı.

İletişim tekniklerinin çok önemli 
olduğunun altını çizen Poyraz,  “Bu 
işin püf noktası şudur; karşımızdaki 
kitlenin bizim için değerli olduklarını 

kendi içimizde özümsemek ve onlara 
sanki ailemizden birileriymiş gibi dav-
ranmaktır. Örf ve adetlerimizle birlik-
te tebessümün bile sadaka sayıldığı 
bir inancın mensuplarıyız biz. Zaten 
bizde var olan davranışları, biraz daha 
formalize ederek biraz daha sistematik 
bir şekilde arkadaşlarımız sizin önünü-
ze koyacaklar.” dedi.

Poyraz sözlerini şu şekilde sonlan-
dırdı: “Tarım Kredi Kooperatiflerini 
ayakta tutmak istiyorsak, bu yapının 
verimli ve etkin olması gerekir. Aynı 
zamanda en az masrafla en iyi sonucu 
elde edecek şekilde bu sistemi yürüt-
memiz lazım. Bu verimliliği sağlaya-
cak olan da arazide görev yapan, koo-
peratiflerde çalışan arkadaşlarımızdır. 
Burada; hem bölgenin hem de koope-
ratiflerin durumu nedir, neler yapma-
mız gerekiyor, eksiklerimiz ne ve bu 
eksiklerimizi nasıl tamamlamamız la-
zım gibi konuları görüşeceğiz. Kendi-
mizi de gözden geçireceğimiz için bu 
toplantı bizim için bir fırsat olacaktır.” 

Erzurum Bölge Birliğindeki eğitim-
lerin açılış konuşmasını yapan Genel 
Müdür Yardımcısı Muaz Saka, “Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak çalışanla-
rımıza değer veriyoruz. Sizler de çift-
çilerimize destek vererek bunu göste-
rebilirsiniz. Bizim üretici ortaklarımız 
ile bağımızı, çalışmalarımızı ilk elden 
sizler sağlıyorsunuz. Onların sıkıntıları-
nı ve de onlara ulaşma konusunda varsa 
eksikliklerimizi en iyi sizler biliyorsu-
nuz. Bu nedenle eğitim çalışmalarımız 
daha da bir önem arz etmekte. Kurumu-
muzun hedeflerinin gerçekleşmesi için; 

çalışanlarımızın yaşam kalitesinin art-
tırılması, yüksek iş yapma motivasyo-
nunun sürdürülmesi, yeniden ve sürekli 
eğitimler ile geliştirilmesi ve kurumu-
muzun güvenilirliğinin sürdürülmesini 
temel görevler olarak görüyoruz. Dü-
zenlenen eğitimler ile çalışanlarımızın 
performanslarının, işlerine bağlılıkları-
nın ve katılımlarının artırılması ve ku-
rumumuzun stratejisinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.” dedi.

Saka, “Kooperatiflerde görev yapan 
personelimizin her zaman yanında olan 
Genel Müdürümüz Dr. Fahrettin Poy-
raz ve eğitim çalışmalarımızda bizlere 
destek olan Koop İş Sendikası yetki-
lilerine teşekkür ediyorum. Kurum 
çalışanlarımızın başarısı, bizlerin de 
başarısını yukarıya taşıyacaktır. Böyle-
ce hem tarımsal üretimde hem de ülke 
ekonomimize verdiğimiz katkı da ar-
tacaktır. Bu nedenle eğitim çalışmala-
rımıza önem veriyoruz. İleriki dönem-
lerde çiftçi eğitimlerini de uygulamalı 
olarak başlatacağız” diye konuştu.

Saka’nın konuşmasının ardından, 
kurumsal performans yönetimi doğrul-
tusunda, kooperatif personelinin saha-
da yaşadığı sorunlar değerlendirilirken, 
çözüm önerilerine ilişkin talepleri din-
lendi. Kooperatifçiliğin gelişimi, ortak-
lara daha kaliteli ve verimli hizmet gö-
türülmesi ile pazarlama teknikleri gibi 
hususlar ele alındı.

Kooperatiflerde görev yapan per-
sonele yönelik, Pazarlama, İletişim 
ve İkna Teknikleri eğitimi Sivas, 
Malatya, Şanlıurfa ve Kayseri Bölge 
Birliklerinde de devam etti.

Kooperatiflerde 
görev yapmakta 
olan personele 
yönelik ‘Pazarlama, 
İletişim ve İkna 
Teknikleri’ konulu 
eğitim Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz’ın 
katılımıyla başladı.

Bölge Birliklerinde 'Pazarlama, 
İletişim ve İkna Teknikleri' Eğitimleri
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1952 yılında ülkemizdeki tarımsal verimliliği 
artırmak amacıyla kurulan GÜBRETAŞ, 
pazardaki liderliğini sektöre öncülük eden ar-
ge çalışmalarıyla da sürdürüyor. 

66 yıllık tarihi boyunca ürün, hiz-
met ve yatırımlarıyla sektörde 
ilklere imza atan ve birçok yeni-

liği hayata geçiren GÜBRETAŞ, son 
iki yılda ar-ge ve inovasyona yönelik 
proje çalışmalarına ağırlık verdi. 

Ar-ge alanında iki ayrı başvurusu 
için geçtiğimiz günlerde iki farklı ba-
kanlıktan aldığı onay sayesinde, şirketin 
bu yöndeki çalışmalarını somutlaştıran 
ar-ge merkezi kurma ve sektörde deği-
şim sağlayacak bir projenin hayata geçi-
rilmesiyle ilgili süreç de başlamış oldu.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 
Yumaklı, bitki besleme alanında bir ar-ge 
merkezi kurmak için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına yaptıkları başvuru 
ile sektörde önemli değişiklik sağlayacak 
yeni bir metot geliştirmek için Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na yaptıkları ar-ge pro-
jesinin art arda kabul edildiğini belirte-
rek, “Tarımdaki verimliliği artırarak milli 
ekonomiye yeni katma değerler sağlaya-
bilmek için bilgi ve inovasyonun gücünü 
kullanmak çok önemli. Bu amaçla sek-
tördeki öncülüğümüzü ar-ge çalışmaları-
na da yansıtacak adımlar atıyoruz” dedi.

GÜBRETAŞ ar-ge merkezi 
başvurusu, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji bakanlığı tarafından 
onaylandı

GÜBRETAŞ, 2017’de başlattığı fi-
zibilite ve proje çalışmaları sonucunda 
Kocaeli’deki Yarımca Tesisleri bünye-
sinde bir ar-ge merkezi kurmak için geç-
tiğimiz Mart ayında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına başvurusunu yaptı. Yapılan 
inceleme ve denetimlerden sonra Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs ayında 

GÜBRETAŞ’ın ar-ge merkezi başvuru-
sunu kabul ederek onayladı. 

Böylece tarım sektörünün öncü şir-
ketlerinden GÜBRETAŞ, halihazırda 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan onaylanmış bulunan ülkemizdeki 
900 ar-ge Merkezi’nden birini faaliyete 
başlatmış oldu. İlk aşamada farklı bi-
rimlerden 32 çalışanla yola çıkan Ko-
caeli’deki GÜBRETAŞ ar-ge Merkezi, 
gündemine aldığı 6 projeyle ilgili çalış-
malara hızlıca başladı. 

Konuyla ilgili bir değerlendirme ya-
pan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 
Yumaklı, “Sektördeki lider konumunu 
ar-ge çalışmalarıyla güçlendiren GÜB-
RETAŞ, bu kapsamda yeni teknolojiler-
den faydalanılarak yürütülecek bilimsel 
çalışmalarla ülke tarımında verimliliği 
artırmayı ve çiftçilerimize daha fazla kat-
ma değer sağlamayı hedefliyor. Böylece 
büyük ölçüde ithalata dayalı gübre sek-
töründe verimlilik artışı sayesinde ortaya 
çıkan tasarrufla ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlamış olacağız” dedi.

GÜBRETAŞ’ın 2005’ten bu yana 
sürdürdüğü Türkiye Toprak Verimliliği 
Haritası Projesi’nin de yeni dönemdeki 
ar-ge çalışmalarının önemli sac ayak-
larından biri olacağını belirten İbrahim 
Yumaklı, “2017 sonu itibariyle Türkiye 
genelinde 10 binden fazla araziden al-
dığımız toprak numunelerini bu proje 
kapsamında analiz ederek, tarım sektörü 
için önemli bir veri kaynağı oluşturduk. 
Bir araya getirdiğimiz bu verilerden ha-
reketle yeni ürün ve uygulamalar geliş-
tirerek, tarımsal üretimde bilgi kullanı-
mını ve bilinçlenmeyi yaygınlaştırmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel Müdür Yumaklı, “GÜBRE-
TAŞ ar-ge merkezinin faaliyetleri kap-
samında ülke tarımının ve çiftçilerin 
faydasına yeni yöntem ve ürün desenleri 
geliştirmek amacıyla farklı üniversite-
lerle ve tarımsal enstitülerle ortak pro-
jeler de yürüteceğiz. Bunun yanı sıra bu 
alanda bilgi üreten kişi veya kuruluşlarla 
da işbirlikleri yapmayı ve tarıma katma 
değer sağlayacak projeleri desteklemeyi 
hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ’ın tarımda iklim 
değişikliklerinin etkisini 

azaltacak projesine TAGEM 
desteği

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ta-
rımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütü-
len ar-ge Destek Programı kapsamında, ta-
rım sektöründe inovasyonun artırılmasına 
yönelik üniversite ve özel kuruluşlarının 
projeleri desteklenmeye devam ediliyor.

GÜBRETAŞ’ın “Sulu ve Kuru Şart-
larda Yetiştirilen Bitkiler İçin Uygun Sıvı 
Kimyasal Gübrelerin Üretilip Geleneksel 
Katı Kimyasal Gübrelerle Etkinliklerinin 
Karşılaştırılması ve Sıvı Gübre Kulla-
nımı İçin Uygun Makinelerin Gelişti-
rilmesi” başlıklı projesi de bu yıl Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından destek-
lenme kararı alınan 53 proje arasında en 
kapsamlı proje olarak onaylandı. 3 yılda 
tamamlanacak bu projenin bir bölümü 
Tarım Bakanlığı’nın ar-ge Destek Prog-
ramı kapsamında desteklenirken, kalanı 
GÜBRETAŞ tarafından finanse edilecek.

Bu konuda da görüşlerini paylaşan GÜB-
RETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ar-
ge Merkezi’nin ardından ilk önemli projele-
rinin desteklenme kararından dolayı büyük 
bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu önemli gelişmelerin sektördeki 
sorumluluklarını artırdığının bilinciyle 
hareket ettiklerine dikkat çeken Genel 
Müdür Yumaklı, “Özellikle ülkemiz-
de yaygın kullanılan azotlu gübrelerin 

kullanımı sırasında oluşan azot ve ve-
rim kayıplarını azaltmayı hedefleyen 
bu projemizle, bir yandan iklim deği-
şiklikleri kaynaklı kuraklık riskine kar-
şı yeni bir yöntem geliştirerek tarımda 
söz konusu kayıpları azaltacağız. Diğer 
yandan da yeni ürün ve uygulamalarla 
bilinçli tarım uygulamalarının yaygın-
laşmasına katkıda bulunacağız” dedi.

TAGEM’in desteği ile 2 üniversite, 
7 tarımsal araştırma enstitüsü ve bir ta-
rımsal mekanizasyon şirketi işbirliğiy-
le gerçekleştirilecek projenin Ağustos 
ayında başlayacağını belirten Yumaklı, 
“Ağustos 2021’e kadar 3 yıl boyunca 
devam edecek projede, ülkemizde ye-
tiştirilen 6 temel bitkisel ürünün güb-
releme yöntemleriyle ilgili araştırma 
ve denemeler yapacağız. Bu amaçla 
Ankara’daki Şeker Enstitüsü’nün yanı 
sıra İzmir, Kırklareli, Konya, Adana, 
Samsun ve Şanlıurfa’daki TAGEM’e 
bağlı enstitülerde deneme ekimleri ger-
çekleştireceğiz” diye konuştu.

Bu projeyi “Türkiye’deki bitki bes-
leme alışkanlıklarını değiştirmeye yöne-
lik bir adım” olarak gördüklerini belir-
ten İbrahim Yumaklı, proje kapsamında 
elde edilen verilerden hareketle İzmir’de 
yapılacak tesis yatırımıyla yeni sıvı-toz 
gübreler de üreteceklerine dikkat çekti.

Geliştirilecek olan yeni sıvı toz güb-
relerin özel bir teknikle kullanımı saye-
sinde tarımsal üretimde %50’lik azot 
kaybının önlenmiş olacağını belirten İb-
rahim Yumaklı, “Deneme ekimi yapılan 
arazilerinde hasat dönemlerinde düzen-
lenecek tarla günü etkinlikleriyle proje-
nin sonuçlarının bölgedeki çiftçiler ve 
sektör yetkilileriyle paylaşarak bilinçli 
tarım örneklerinin yaygınlaşmasına kat-
kıda bulunmayı da önemsiyoruz” dedi.

Genel Müdür Yumaklı, bundan 
sonraki dönemde sektöre önemli kat-
kılar sağlayacak farklı ar-ge projele-
rini de hayata geçirmeye devam ede-
ceklerini belirtti.

sektöre öncülük ediyor
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Türkiye’de ilk taze incirin hasat 
edildiği ve sarı lop cinsi ile ara-
nılan lezzet olan Taze İncir’de-

ki hasat çiftçinin de yüzünü güldürdü. 
Bu yıl havaların da sıcak gitmesi ne-
deniyle geçen yıla göre yaklaşık 15 
gün öncesine denk gelen hasat işlem-
leri geçtiğimiz pazartesi gününden iti-
baren devam ediyor.  

Aydın’ın batıdaki en uzak ilçesi 
olan Buharkent’te başlayan taze incir 
hasadı bütün hızıyla devam ediyor. 
Türkiye’deki ilk taze incir hasadının 
yapıldığı yer olan Buharkent’teki incir 
bahçelerinde de hummalı çalışmalar 
devam ediyor. Yediden yetmişe herke-
sin sabahın erken saatlerinde başladığı 
zor hasat işi de kiminin okul harçlığı 
kiminin de geçim kaynağı oluyor. İl-
çenin neredeyse arazilerinin tamamına 
yakınında bulunan incir ağaçlarından 
elle tek tek toplanan şifa deposu taze 

incirler albenisi ile de insanın iştahını 
kabartıyor. 

44 yaşındaki incir üreticisi İsmail 
Ekin de, taze incir sezonunun hayırla-

ra vesile olmasını dileyerek “Allahtan 
bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Bu 
sene sezonumuz çok güzel geçiyor. 
Kırk dekar arazide 650-700 civarında 

incir ağacımız var. Hakikaten de bu 
sene incirlerimiz çok kaliteli. Yiyen-
lere de afiyet olsun. Bereketli bir yıl 
olur inşallah” dedi. 

İhracaat hedefi: 50 milyon dolar 

Taze incirin başkentinde erken hasat  

Türkiye'nin, üretim ve 
ihracatında dünya lideri olduğu 
taze incirde ihracat yolculuğu 
başlarken, siyah incirde 
Türkiye'nin 2018 yılında hedefi 
50 milyon dolar olarak belirlendi

Aydın’ın Buharkent 
ilçesinde taze incir 

hasadına başlandı.  
Buharkent'te 13 bin 700 
dekar incir alanı mevcut 

olup yaklaşık 900 çiftçi ve 
35 tüccar incir tarımı ile 30 

bin ton taze incir üretimi 
ile geçimlerini tamamen 
bu üründen elde ettikleri 

gelirle karşılamaktadır.

Sarılop çeşidi taze incir ihracatı 12 Tem-
muz’da start alırken, siyah taze incirin 
ihracatı 17 Temmuz 2018 tarihinde 

başladı. 
Türkiye’nin siyah taze incir ihracatının 

2016 yılında 29 milyon dolar iken, 2017 yı-
lında 41 milyon dolara yükseldiğini belirten 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 
2018 yılında incir rekoltesinin yüksek, kali-
tesinin iyi olduğunu, ihracatçı için cazip hale 
gelen hava kargo ile ihracatta verimli bir se-
zon geçirmeyi beklediklerini kaydetti. 

Hava kargo ile uçuşa geçecek 
Türk Hava Yolları (THY)’na ait Turkish 

Kargo ile taze meyve ihracatı için kapsam-

lı bir anlaşma yaptıklarını hatırlatan Uçak, 
"Hava kargo ile ihracatımız 2018 yılının 
Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 132’lik artışla 5 mil-
yon 245 bin dolardan, 12 milyon 146 bin 
dolara yükseldi. 2018 yılının ikinci yarısın-
da taze meyve ihracatında hava kargonun 
payının daha da artmasını bekliyoruz. Hava 
kargonun sağlayacağı ivme ile taze incir ih-
racatında 50 milyon doları aşacağımıza ina-
nıyoruz" diye konuştu. 

İncir ihracatında Almanya zirvede 
Türkiye, 2016 yılında 29 milyon 87 bin 

dolarlık taze siyah incir ihraç etmişken, 
2017 yılındaki taze siyah incir ihracatı yüzde 
43’lük artışla 41 milyon 574 bin dolara yük-
seldi. Taze siyah incir ihracatında Almanya 
14 milyon 762 bin dolarlık tutarla zirvede yer 
alırken, ikinci sırayı 5 milyon 211 bin dolar-
lık tutarla Hollanda aldı. İngiltere ise; Türki-
ye’den 4 milyon 881 bin dolarlık taze siyah 
incir aldı ve ismini üçüncü sıraya yazdırdı. 
Türkiye, 2017 yılında 36 ülkeye taze siyah 
incir ihraç etme başarısı gösterdi. 

Bursa’nın Yenişehir ilçesi-
nin çiftçinin büyük umut 

bağladığı biber çeşitlerinde 
hasat dönemine girildi.  Yeni-
şehir ovasında çiftçiler umutla 
beklediği biber hasadına başla-
dı. Sabah saatlerinde tarım işçi-
leriyle tarlalara giden çiftçiler, 
mevsimin ilk mahsûlünü top-
layıp tüccara ve alışveriş mer-
kezlerine teslim ediyor. Biber 
çeşitlerinin tüccara 1,5 ile 2,5 
TL arasında değişen fiyatlardan 
satıldığı belirtildi. 

Yenişehir ovasında birinci 
dikimlerin 15 bin dönüm, ikin-
ci dikimlerin ise 10 bin dönüm 
alanda gerçekleştirildiğini bil-
diren Yenişehir Ziraat Odası 

Başkanı Sadi Aktaş, geçen sene 
olduğu gibi bu yıl da bir dönüme 
5 ton rekolte beklediklerini kay-
detti. Mahsûlün sayıları 20'yi 
bulan ihracatçı firma aracılığıy-
la Almanya, Hollanda, Fransa 
ve İsviçre gibi Avrupa pazarla-
rına tırlarla gönderildiğini be-
lirten Aktaş, ihracatçı firmala-
rın ilçeye alım yapmak için 25 
Temmuz'dan itibaren gelmeye 
başlayacaklarını anlattı. 

Aktaş, “Geçen sene Ağus-
tosta 50-60 kuruşa kadar geri-
leyen biber fiyatı, Eylül ayın-
da 1 TL'ye yükselmiş ve ekim 
ayının ilk haftasına kadar bu 
satış fiyatı değişmemişti” 
diye konuştu.

Biber Avrupa yolunda   
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Yozgat’ın Çekerek İlçesi Hamzalı Köyünde hububat ha-
sadına başlayan çiftçiler, bir yandan arpa, buğday ha-

sadı yaparken bir yandan da hayvanların saman ihtiyacını 
karışlamaya çalışıyorlar. Sabahın erken saatlerinde hububat 
hasadına başlayan çiftçiler, akşam geç saatlere kadar çalış-
malarını sürdürüyor. Buğday ve arpa hasadını tamamlayan 
çiftçiler, ürünlerini harman yerinden kamyonlara doldurarak 
satmak için ofislerin yolunu tutuyor. 

Hububat hasadı yapan Ahmet Güven isimli çiftçi, sıcak 
havaların kendilerini etkilediğini söyleyerek “Çiftçilerimiz 
için en yoğun çalışma dönemi bu dönem. Havaların sıcak 
olması biz çiftçilerin işlerini zorlaştırıyor. Ancak bu süre zar-
fında hem biçerdöverlerle tarlalarımızın hasadını yapıyoruz 
hem de hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

Çiftçilerin hububat hasadı mesaisi  

‘Hitit' buğdayına destek  
Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit" buğdayı 

olarak bilinen Siyez buğdayı, günümüz buğdayının atası 
kabul ediliyor. Durum ve ekmeklik buğdaylarından farklı, ka-
vuzlu bir yapıda olan Siyez buğdayı üretimine Seydikemerli 
duyarlı çiftçilerden destek geldi.  

Bu bağlamda yerel buğday çeşidi olan Siyez buğdayının; 
Seydikemer İlçesinde önder bir çiftçinin isteği üzerine 12 de-
karlık alanda Muğla İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tek-
nik elemanlarının destek ve gözetiminde, diğer çiftçilere örnek 
teşkil edecek şekilde deneme ekimi gerçekleştirildi. Şubat ayı 
sonunda mibzerle yapılan ekimde dekara 20 kilo tohum, 18 
kilo DAP taban gübresi uygulandı. Ayrıca Nisan ayı sonunda 
dekara 15 kilo yüzde 21 amonyum sülfat boy gübresi takviyesi 
yapıldı. Temmuz ayının ilk haftası biçerdöverle yapılan hasatta 
kuru şartlarda 200 kiloda verim elde edildi. 

Örnek çiftçi olan vatandaş, ilk üretimi sonrasında Siyez 
Buğdayı ile ilgili pazarlama sorunu yaşamadığını daha buğda-
yını hasat etmeden, çevredeki çiftçiler tarafından tohum olarak 
kullanılmak üzere sipariş aldığını belirtti. 

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden 
biri olan Yozgat’ta hububat hasadı 
dönemi başladı. Bölge çiftçisi de yoğun 
çalışma mesaisine girdi.  

Çiftçilere 'Anız yakma, 
geleceğini yakarsın' 

uyarısı!!!
Tarım arazilerinde hasat ve ekim çalışmaları 
devam ederken, son günlerde yoğun bir 
şekilde gündeme gelen anız yangınlarına 
yetkililerden uyarı geldi. Çiftçilerin zaman 
kaybını önleyerek bir an önce ikinci ve 
üçüncü ekime geçmek için tarladaki anızları 
sürmek yerine yakmasıyla oluşan 
yangınlar, önce toprağa, sonra üreticilere ve 
daha sonra ülke ekonomisine ciddi şekilde 
zarar veriyor. 
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Trakya bölgesinde ayçiçeği ve 
buğdaya alternatif bir ürün 

olarak görülen kinoa bitkisinin 
Tatvan’da ekiminin yaygınlaştırıl-
ması amacıyla ilk deneme ekimi 
Kıyıdüzü köyündeki 50 dekarlık 
alanda yapıldı. Tatvan Tarım ve 
Orman İlçe Müdürlüğü teknik per-
sonelinin kontrolünde çiftçi Ceb-
rail Yalçınkaya tarafından deneme 
amaçlı olarak ekimi gerçekleşti-
rilen Kinoa bitkisinin ilk deneme 
ekiminin oldukça verimli olduğu 
gözlendi. İklim ve toprak istekleri 
açısından yöreye uyum gösteren 
kinoanın hasadından sonra dekar-

dan alınacak verim baz alınarak 
2018-2019 yılında yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması planlanıyor. Tat-
van Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından da sık sık kontrol edilen 
Kinoa bitkisinin ilk deneme eki-
minden olumlu sonuçlar alınması 
bekleniyor. Son zamanlarda sosyal 
medyada ve diyet listelerinde adı 
sıkça geçen Kinoa bitkisinin ül-
kemizdeki belli bölgelerden sonra 
Tatvan’da da ekilmeye başlaması 
ve ilk deneme ekiminin de şu ana 
kadar olumlu sonuç vermiş olması, 
ilçedeki çiftçileri heyecanlandırdı. 

Terörden arındırılan Diyarba-
kır’ın Kulp ilçesi, ipek iplik 
üretiminde Türkiye’nin ya-

rısından fazlasını geçmeyi başardı. 
Tek tesiste 5 tona yakın ipek ipliği 
üretilen ilçede hedef hem istihdamı 
hem de üretimi maksimum seviye-
ye çıkarmak.  

Diyarbakır’da geçmiş yıllarda böl-
genin en önemli ekonomik gelir kapı-

sı olan ancak 90’lı yıllarda artan terör 
olayları nedeniyle bir süre üretimi dahi 
yapılamayan ipek böcekçiliği, terörün 
kökünün kazınması ile yeniden şaha 
kalktı. Kulp ilçesinde fabrikanın tam 
zamanlı çalışması ile yılda 43 tona 
yakın kozadan 5 tona yakın ipek ipli-
ği elde edilmeye başlandı. Fabrikada 
üretilen ipek iplik iç piyasada kilogra-
mı 50 dolara satılırken, daha çok halı 

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 
tarafından astronotların beslenmesinde 
kullanılan ve daha çok astronot besini 
olarak bilinen kinoa bitkisinin Bitlis’in 
Tatvan ilçesindeki ilk deneme ekiminden 
olumlu sonuçlar bekleniyor. 

NASA'nın gözde ürünü Tatvan'da yetiştiriliyor 

yapımında kullanılıyor. 5 yıl önce Kulp 
ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde ku-
rulan ipek iplik üretim fabrikasında 30 
kişi istihdam edilirken, ilçe genelinde 
800’e yakın çiftçi ipek böceği üreticiliği 
yapıyor. 

Yılda ortalama 43 ton kozanın işle-
nerek ipek ipliğe dönüştüğü tesiste ça-
lışan işçilerin tamamı kadınlardan olu-
şuyor. 5 yıllık tesis, tek başına Türkiye 

üretiminin yarısından fazlasını elinde 
bulundurarak önemli bir gelir kapısı 
oluşturuyor. Çiftçilere yıllık ortalama 
2 milyon liradan fazla desteğin verildi-
ği ilçede hemen her ailenin ipek böceği 
üretmesi için teşvik sağlanıyor. Önemli 
bir gelir kapısı olan ipek böcekçiliğinde 
hedef hem üretimi hem de istihdamı art-
tırarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp 
işsizlik sayısını en aza indirmek. 

Terör bitti ipek böcekçiliği üretimi 
tavan yaptı   Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, yaş ipek kozası 

üretiminin yarısından fazlasını tek başına elinde 
bulunduruyor. İlçede açılan ipek iplik üretim 
fabrikasında 30 kadın çalışırken, hedef hem 
istihdamı hem de üretimi arttırmak.

“Türkiye ortalaması üzerinde bir 
rekolte bekleniyor” 

İlçede deneme ekimi yapılan kinoa 
bitkisi ile ilgili bilgi veren Tatvan Tarım 
ve Orman İlçe Müdürü Ali Kurban, ilk 
deneme ürününden Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir verim almayı beklediklerini 
söyledi. İlk deneme ürün ekiminin ilçe-
ye bağlı Kıyıdüzü töyündeki 50 dekarlık 

alana yapıldığını vurgulayan Ali Kurban, 
“Son zamanlarda sosyal medyada ve di-
yet listelerinde adı sıkça geçen, NASA 
tarafından astronotların beslenmesinde 
kullanılan ve daha çok astronot besini 
olarak bilinen kinoa bitkisinin ilçemizde-
ki ilk deneme ekimini gerçekleştirdik. İlk 
etapta 50 dekarlık alanda ekmiş olduğu-
muz deneme ürünü şu ana kadar olumlu 
sonuçlar verdi” dedi. 
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Siirt'te bu yıl fıstıkta yüksek re-
kolte bekleyen üreticinin yüzü 
gülüyor. Kentte bu yıl 20 bin 

ton fıstık elde edilmesi bekleniyor. 
Kentte terör olaylarının bitme aşa-
masına gelmesiyle bölge tarımının 
canlandığın, köylere dönüşlerle bir-
likte üretimin arttığı vurgulandı. 

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
ekipleri rekolte tahmini için merkeze 
bağlı Gökçebağ beldesinde örnek seç-
tikleri bahçede dal ve güve sayısı ile 
fıstık adedini tespit çalışmaları yaptı. 
Siirt geneli 150 fıstık bahçesinde yapı-
lacak fıstık rekolte tahminleri, 3 Ağus-
tos'ta Gaziantep'te düzenlenecek çalış-
tayda açıklanacak. Bu yıl kentte 20 bin 
ton fıstık elde edilmesinin beklendiği 
belirtildi. 

"Bahçelerimize huzur içinde 
geliyoruz” 

Siirt'te 40 yıldır çiftçilik yapan 
Hasan Üzüm ise terör olaylarının bit-
me aşamasına gelmesiyle bahçelerine 
artık huzurlu bir şekilde gidip gel-
diklerini söyledi. Daha önceleri terör 
yüzünden Botan çayı yakınlarındaki 
Yerlibahçe köyüne gidip gelemediğini 
aktaran Üzüm, "30 yıl önce buraları 
taşlı tarla idi, traktöre taşları toplattım. 
Dikme direkleri, tel örgüsü aldım ve 
fıstık ektim. Terör biterse millet daha 
kolay buralara kadar gelip bahçesini 
ekecektir. Benim Gökçebağ beldesin-
de ve merkeze bağlı Yerlibahçe kö-
yünde tarlalarım var, her tarafa fıstık 
ektim" şeklinde konuştu. 

Terörün bitme aşamasına gelmesiyle tarım 
canlandı ve köylere dönüşlerle birlikte üretim 
arttı. Üreticiler bu yıl fıstıkta yüksek rekolte 
bekliyor.

Fıstıkta yüksek rekolte bekleniyor

Muş'ta çilek hasadına başlandı  
Muş’un Kırköy beldesinden yaklaşık 

2 kilometre uzaklıkta 5 dönümlük 
alanda kurulan çilek bahçesinde bu yıl ilk 
hasat yapıldı. 

'Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan 
Sevda Güler de, kurduğu çilek bahçesinin 
ilk hasadını almanın mutluluğunu yaşadı-
ğını ifade etti. Devlet desteğiyle 5 dönüm 
alanda ekim yaptıklarını ve 2 dönümde ise 
kendi olanaklarını kullanarak ekleme yap-
tıklarını hatırlatan Güler, "Şu anda ürün 
toplamaya başladık. Elde ettiğimiz ürün-
lerimizin satışına başladık. Çilek bah-
çesi artık bizim geçim kaynağımız oldu. 
Devletimiz kadınlara çok destek oluyor. 
Bu anlamda devletimize çok teşekkür edi-
yorum. Kadınların kendi ayakları üstünde 
durması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Çilek bahçesinde eşine yardımcı olan 
Yunus Güler ise, "Burada elde edilen çi-
leklerin tadı çok lezzetli. Aroması ve 
görüntüsü çok güzel. Çileklerimiz çok 
lezzetli. Tamamen organik ve hormonlu 
değil. Tarlada kilosunu 5 liradan satıyo-
ruz. Çilek bahçesinin başında kurduğu-
muz 10 adet güneş paneli marifetiyle elde 
ettiğimiz elektrikle kuyudan su çekiyoruz 
ve çilek ekiminin dışında salatalık, do-
mates, biber karpuz gibi ürünleri ekerek, 
evin sebze ihtiyacını da karşılamış oluyo-
ruz" diye konuştu.

Muş'ta 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında kurulan çilek bahçelerinde 
yılın ilk çilek hasadı yapıldı.  



TEMMUZ 2018HABER 20

Ayçiçeği üreticisi bu yıl umutlu  
İç Anadolu 
Bölgesini 
her yıl 
sarıya 
boyayan 
ayçiçekleri, 
hasat 
döneminde 
çiftçinin 
yüzünü 
güldürecek.  

Geçen yıla göre çekirdek 
üretiminde artış bekleniyor  

Aşırı yağışlar hububat ürünleri-
ni vururken, çiftçinin yüzü ay-
çiçeği ile gülecek. Son yıllar-

da doğru üretim taktikleri ile verimin 
arttığı ayçiçeği, kuraklık ve ardından 
gelen aşırı yağışlardan etkilenmedi. 
Dekarda 300 kilogram ürün bekleyen 
üretici ise, hasadın yapılacağı 15 eylül 
tarihini iple çekmeye başladı. 

Ayçiçeği üreticilerinden Atilla Pa-
zarlı, yapılan bakıma göre verimin 
değiştiğini aktardı. Geçen yıla göre 
ayçiçeği üretiminin yüksek olacağını 
öngördüklerini belirten Pazarlı, "Ayçi-
çeği, su ve gübre olduğu sürece güzel 
oluyor. Ama bakmazsanız haliyle pek 
verim olmuyor. Yine de bereket versin 
bu yıl verimimiz iyi. Satışlarımız da Al-
lah razı olsun burada bir firmamız var, 
fiyatlarda yükseltme yapıyor. Ayçiçeği 

çiftçiye yan gelir oluyor. Baktığımızda 
iyi verim alıp satışını da iyi yapabiliyo-
ruz. Şu anda biçim olmadı ama geçen 
yıla göre görünüşte iyi. Geçen seneye 
göre azcık daha iyi verim oluyor. Bakı-
ma göre değişiyor ama dekar olarak 250 
kilogram da alabiliyorsunuz, 350 kilog-
ram da alabiliyorsunuz. İlk ektiğim yıl-
larda 380 kilogram aldığım da oldu. Bu 
seneki umudumuz en az 300 kilogram 
ama Cenab-ı Allah bilir. Hasat zamanı 
Eylül'ün 15'inden sonra başlar" dedi. 

"Ayçiçek ekimi geç yapıldığı için 
güzel bir döneme denk geldi" 

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman Buluşan, ayçiçe-
ğinden kendisinin de umutlu olduğu-
nu aktardı. Ayçiçeğinin bu yıl avantaj 

sağladığını kaydeden Başkan Buluşan, 
"Öncelikle planlı üretim ve pazar ko-
nusunu her zaman söylüyoruz. Çünkü 
bizim üreticimiz bölgesel olarak arpa 
ve buğday ekiyor. Dededen kalma bir 
üretim ve bu benimsenmiş. Artık yeni 
üretimler ve oluşumlar yapılmalı mese-
la önceden hiç ayçiçeği ekmeyen böl-
gelerde üretimi başladı. 10 yıllık bir sü-
rece baktığımız zaman her yıl ayçiçek 
ülke genelinde hem kilo bazında artmış 
hem de alan olarak genişlemiştir. Bu, 
üreticimizin kaliteli üretim yapma-
sından kaynaklanıyor. Tabii ki burada 
iklimler ve hava şartları çok önemli. 
Son 3-4 yıldır kış aylarında kar görmez 
olduk. Bu sene çok farklı hava şartları 
oluştu. İlk önce kuraklık oldu ardın-
dan aşırı yağışlar geldi. Bu sene aşırı 
yağışlardan dolayı ayçiçeği oldu. Ayçi-

çek ekimi geç yapıldığı için güzel bir 
döneme denk geldi. Topraktan iyi çim-
lendiren üreticimizin, çok güzel ürün 
alacağını düşünüyoruz. Çünkü daha 
önce ekilen hububat gibi ürünlerde çok 
büyük zararımız var. Bu sene bende ay-
çiçeğinden umutluyum. Geçen yıllarda 
ayçiçeği ve mısır eken üreticimiz, ar-
tık ayçiçeğine daha çok önem vermeye 
başladı" diye konuştu. 

"Bir nevi havza sistemiyle 
çalışılması ülkemizi daha çok 

zenginleştirecektir" 
Son olarak üreticinin sorunlarını 

genel hatlarıyla değerlendiren Başkan 
Buluşan, "Ülkemiz artık hedef haline 
geldi. Bütün dünyanın gözü ülkemi-
zin üzerinde ve 15-16 yıldır hüküme-
tin yapmış olduğu çalışmalar sonucu 
sağlık ile ulaşım alanlarında çok güzel 
mesafe katedildi. Bunun için tarıma da 
el atılmasını bekliyoruz. Evet, tarımda 
da çok büyük desteklerimiz var. Ama 
yapılan üretimin ve desteklerin doğru 
adrese yapılması için yeni Başkanlık 
Sistemi hayırlı olsun diyorum. Yeni 
Tarım Bakanımız bize bu konuda daha 
çok söz hakkı verirse, biz tarlada ne 
kadar çok çalışarak kendimizi göste-
riyorsak; bizim sorunlarımızı dinleye-
rek hareket ederlerse sorunların daha 
çok çabuk çözüleceğini biliyoruz. Sis-
tem olarak her bölgede her ürün de-
ğil, hangi bölgede en iyi ürün hangisi 
olur? bunun takibinin yapılması gere-
kiyor. Yani bir nevi havza sistemiyle 
çalışılması ülkemizi daha çok zen-
ginleştirecektir. Üreticimiz maliyetle-
rin artmasından dolayı artık üretemez 
hale gelmek üzere. Böyle bir çalışma 
yapılırsa; üreticimiz pazar konusunda 
sıkıntı çekmez, halkımız da kaliteli 
ürün alır" şeklinde konuştu.

Üretici Atilla Pazarlı; "Bu seneki 
umudumuz dekarda en az 300 kilogram"  
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Fındıkta verim iki kat arttı  

Fındık üretiminde kaliteyi artırmak için 
Türkiye’de ilk kez Trabzon’da bir üreticinin 
bahçesinde kurulan aşılı fındık sistemi 
verimi artırıyor. 

Dünya fındık üretimi-
nin büyük kısmını 
elinde bulunduran 

Türkiye'de üretim yapılan 
bahçelerde ocak sisteminin 
yerini ikili ve tek gövde-
li ağaç uygulaması almaya 
başladı. Türkiye'de de çok 
ağaçlı sistem olan ocak şekli 
terk edilerek, ikili ya da tek 
gövdeli ağaçlardan oluşan 
bahçeler kurulmaya başlan-

dı. Türkiye'de ilk olarak tek 
gövdeli ve aşılı ağaç siste-
mine sahip bahçe Trabzon'un 
Ortahisar ilçesi Çukurçayır 
Mahallesi'nde Ekrem Zengin 
adlı vatandaş tarafından ku-
ruldu. Bahçede Bolu ağacı 
denilen gövde üzerine aşı-
lama yapılan 40 fidan 5'er 
metre aralıklarla dikilirken, 
bahçeden bu yıl 500 kilogram 
verim alınması bekleniyor. 

Patates hasadı başladı  

“Yeniliklere açığım” 

Türkiye’de ilk kez enstitü dışında bu 
sistemi kendi bahçesine kurduran Ekrem 
Zengin ise, babadan kalma bir fındık bahçe-
si olduğunu vurgulayarak, “Yeniliklere açık 
olan bir insanım. Zaman zaman internetten 
araştırıyordum. Ağaç fındık olduğunu duy-
muştum. Bir proje olduğu öğrendim. Eğer 
bahçemi bir dönüm kadar sökebilirsem 50 
tane ağaç fındık dikebileceğimi söylediler. 
Başlangıçta komşularım, endişelerini ifade 
ettiler. Bir fındık ağacı yaklaşık 7-8 yılda 
meyve veriyor. Bütün bahçeyi sökmekten 
dolayı yanlış yaptığımı söylediler. Ama ben 
yeni bir şey olmasından dolayı işe başla-

yarak bahçeyi söktüm. Giresun yağlısı de-
diğimiz fındıklarımız geldi. Bu ağaçlar şu 
an dördüncü yılında. Her yıl artarak meyve 
veriyorlar. Ben kışlık fındığımı bunlardan 
ayırıyorum. Hem kabukları ince hem de şu 
anda bile içini doldurmuş durumda. Hem 
maliyeti hem çalışmayı azaltıyor. Tek göv-
de üzerine eşkin dediğimiz fındıklar toplan-
dıktan sonra her bahçeyi meşgul eden eşkin 
alma bu fındıklarda yok. Bildiğimiz elma, 
armut ağaçları gibi iç içe girmiş olan dalları-
nın budanmasından sonraki yıl fındık ve ve-
rim almaya devam edebiliyorsunuz. Verim 
bu sene geçmiş yıllara göre diğer fındıklar-
da da çok olmamakla birlikte iri ve sağlıklı 
meyveler görebiliyorsunuz” diye konuştu. 

Çorum’da merkeze bağlı 
Deliler köyünde çiftçiler 

patates hasadına başladı. Ha-
sada başlamadan fiyatların 
bir anda yükseldiğini belirten 
çiftçiler, “Bunda yağışların 
da etkisi oldu. Ancak şuanda 
hasada başladık. Afaki fiyat-
lar olmaz. Burada sökümler 
başlayınca fiyatlarda rayına 
oturacak. Patates fiyatları 
5 lira yükselmişti. Şu anda 
bizde fiyatlar 1.5 liraya. An-
laşmalılar 650 kuruş. Bundan 
sonra fiyatların yükselece-
ğine inanmıyoruz. Hasatın 
başlamamasının yanı sıra de-
polardaki ürünler piyasa sü-
rülmemişti. Yüksek fiyatlar 
çiftçiden kaynaklanan bir du-
rum değildi” dediler. 

Çorum’da son yıllarda 
patates üretiminde ciddi artış 
yaşandığını belirten çiftçiler, 
hedeflerinin Çorum’u pata-
tes üretiminde Türkiye’de 

söz sahibi yapmak olduğunu 
açıkladılar. 

İl genelinde 12 bin 500 
dekarlık alanda patates eki-
mi yapıldığını anlatan çift-
çiler, “Çorum’un toprakları 
mümbit topraklar. Bu konu-
da bakir. Daha önce patates 
fazla ekilmemiş. Onun için 
yatırımcı için cazibe mer-
kezi. Hem rekoltesi hem 
de lezzetiyle önemli bir yer 
tutuyor. Hedefimiz Türki-
ye’de patates üretiminde söz 
sahibi olmak."diye konuştu-
lar. 






