
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi • HAZİRAN 2017 • Yıl: 34 • Sayı: 539444 4 855

/tarimkreditarimkredi.org.tr @tarimkredi

PO
ST

A İ
ŞLEME ANKARAPP
13Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi

Yukarı 
Bahçelievler Mah.

Wihelm Thomsen Cad.
No: 7      06490 

Çankaya-Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan
ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

3 Tarım Kredi Kooperatifleri ile PTT arasında yeni iş birliği 
alanları değerlendirildi. Bu doğrultuda çalışma yapılabilecek 
iş konuları belirlenerek; birimler arası idari ve teknik 
görüşmeler başlatıldı.

3 Tarım Kredi Kooperatifleri, TMO Genel Müdürlüğü ile ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi kapsamında birim kooperatiflerce 
ortaklardan alınan tarımsal ürünlerin TMO depolarında 
muhafaza edilmesi amacıyla “İşbirliği Protokolü” imzaladı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden iki önemli anlaşma

Haberi 6. Sayfada

3 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, 
Kahramankazan'ın Ahi köyünde 46 mahalleden gelen çiftçiler ve ailelerinin 
katılımıyla düzenlenen "Çiftçilerle İftar" programına katıldı. Haberi 12. Sayfada
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Bakan Çelik, EXPO 2016 Antalya'nın 
son Yönetim Kurulu Toplantısı'nın 
ardından basın toplantısı düzenledi.

EXPO 2016 için çalışmaların 2012 
yılında başladığını belirten Çelik, etkin-
liğin 22 Nisan 2016'da açıldığını ve 30 
Ekim 2016'da sergi boyutunun sona erdi-
ğini söyledi. Çelik, "Ekim sonunda devir 
ve tasfiye işlemlerini başlattık. O günden 
bugüne bu işlemler neticelendi. Bugün iti-
barıyla EXPO 2016, bakanlığımıza dev-
rolmuş bulunuyor. EXPO, Antalya'mıza 
ve Türk turizmine katkı sunmaya devam 
edecek." diye konuştu.

Çelik, EXPO 2016'nın son derece 
önemli bir eser olduğunu dile getirerek, 
"Kapandı derken yanlış anlaşılmasın, ba-
kanlığımıza devredildi. Bakanlık, oranın 
faaliyetlerini dizayn ederken Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile özelleştiril-
mesi noktasında da çalışmalarımızı sür-
dürmekte olduğumuzu belirtmek istiyo-
rum." ifadesini kullandı.

EXPO 2016 Antalya sergisini 4 milyon 
700 bin kişinin ziyaret ettiğine ve bunların 
yüzde 25'inin yabancı olduğuna dikkati 
çeken Çelik, "Türkiye zor bir dönemde bu 
etkinliği gerçekleştirdi. Bu zorluklara rağ-
men bu oranın önemli olduğunu belirtmek 
istiyorum. Aynı zamanda 58 ülkenin katıl-
dığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
EXPO 2016'nın toplam maliyeti 1 milyar 
715 milyon liradır." dedi.

Gazetecilerin sorularını da cevap-
layan Çelik, şu anda EXPO'nun uygun 
bir şekilde kullanılması ve etkinliklerin 
sürdürülmesi konusunda çalışmalar yü-
rüttüklerini, geleceğe dönük özelleştir-

me için taliplilerin söz konusu olduğunu 
belirtti. Çelik, bu talipliler içinde mev-
cut durumu daha üst düzeye taşıyacak 
bir yatırımcı söz konusu olursa bunun 
ÖİB tarafından değerlendirilebileceğini 
söyledi.

"Hiç kimse endişe duymasın"
Çelik, Bakanlar Kurulunun karkas 

et, canlı hayvan ve bazı tarım ürün-
lerinin ithalatında gümrük vergisi-
nin düşürülmesi kararına ilişkin soru 
üzerine, gıda fiyatlarındaki oynaklı-
ğın önlenmesi için Gıda ve Tarımsal 
Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlen-
dirme Komitesinin uzun süredir ça-
lıştığını, bu kararların da Komite ta-
rafından alınarak Bakanlar Kuruluna 
sunulduğunu ve resmiyete döküldü-
ğünü anlattı.

Bakanlık için üreticilerin konumu-
nun son derece önemli olduğunu vur-
gulayan Çelik, "Hiç kimse herhangi 
bir endişe duymasın, özellikle kırmı-
zı ette üreticilerimizin maliyetlerini 
biliyoruz. Üreticileri zora sokacak, 
yaptıkları bu meslekten uzaklaştıra-
cak herhangi bir uygulamaya müsaa-
de etmeyeceğiz. Spekülatif hareketle-
re karşı bu vergi oranları indirilerek 
ihtiyaç duyulduğunda yine Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığının izni 
çerçevesinde bu ithalatı gerçekleş-
tirip piyasayı regüle etmeye dönük 
yaklaşımlardır." şeklinde konuştu.

Çelik, damızlık hayvan yetiştiri-
cilerinin ve damızlık hayvan sayısı-
nın artmasını istediklerini, bu yönde 

teşvikler sunduklarını 
dile getirerek, Türki-
ye'deki et tüketiminin 
artmaya devam ettiği-
ni, geçen yıl itibarıyla 
500 bin baş hayvana 
ihtiyaç bulunduğunu 
söyledi. Çelik, "İthal 
hayvanları getirip bu-
rada 6-7 ay beslemek 
bize göre hayvancılık 
değil. Aslolan ken-
di besi materyalimizi 
kendimiz üretip onu 
piyasaya arz etmek 
olmalıdır. Bizim de 
Bakanlık olarak ça-
lışmamız bu istikamette. Onun için 
dışarıdan gelecek besi materyali ile 
ancak regülasyonu sağlayabiliriz." 
ifadesini kullandı.

Üreticinin kârını zedeleyecek hiç-
bir işin, hiçbir ithalatın içinde olun-
mayacağını ifade eden Çelik, şunları 
kaydetti:

"Gerek hububat gerekse kırmızı 
et ithalatıyla ilgili vergi indirimleri-
nin üreticiyi mağdur etmeye dönük 
değil, piyasadaki spekülatif oyuncu-
lara karşı kullanılacağını vurgulamak 
istiyorum. Diyelim ki hububatta ve 
kırmızı ette bu vergi oranları ve ma-
liyetler arasında üreticimizi mağdur 
edecek bir durum söz konusu oldu, 
o zaman elimizde, biz oturup hemen 
vergi oranlarını yükseltiriz. Speküla-
tif aktörler var. Şu anda büyük mar-
ketlerde 33 lira kıyma, 36 lira kuşbaşı 

şeklinde satışlar devam ediyor ama 
başka birisi de 45-50 liraya kıymayı 
satabiliyor. 'Neye göre satıyorsunuz' 
diye sorduğunuzda, bunun cevabı 
yok. Onun için bu olumsuzlukların 
ortadan kalkması ve vatandaşın bu 
önemli gıdaya ulaşabilmesi noktasın-
da her türlü enstrümanı kullanmamız 
gerekiyor. Gıda Komitesi bütün ko-
nuları ayrıntılı bir şekilde değerlendi-
riyor. Terazinin bir kefesinde üretici-
nin konumu, diğer tarafta 80 milyon 
tüketicinin konumunu dikkate alarak 
ikisini dengeleyen kararlar almaya 
devam ediyor."

Çok uzun yıllardır canlı hayvan 
ithalatı yapıldığına dikkati çeken 
Çelik, son 9 ay içinde 3 milyon bu-
zağı için destek verdiklerini, hayvan 
varlığını artırmaya dönük işletmele-
ri desteklemeye devam edeceklerini 
bildirdi.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, üreticinin 
kârını zedeleyecek 
hiçbir işin, hiçbir ithalatın 
içinde olunmayacağını 
vurgulayarak "Gerek 
hububat gerekse kırmızı 
et ithalatıyla ilgili vergi 
indirimlerinin üreticiyi 
mağdur etmeye dönük 
değil, piyasadaki 
spekülatif oyunculara karşı 
kullanılacağını vurgulamak 
istiyorum." dedi.

Gümrük vergilerinin düşürülmesi, piyasadaki 
spekülatif oyunculara karşı kullanılacak...
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, kooperatifçi-
liğin gelişmesi konusunda 

vergisel avantajların sağlanması ge-
rektiğini söyledi. "Uluslararası Koo-
peratifler Günü" dolayısıyla düzenle-
nen toplantıda Tüfenkci, dünyanın en 
büyük 300 kooperatifinin cirosunun 
2.5 trilyon doları aştığına dikkati çe-
kerek, "Bu ekonomik büyüklük, pek 
çok ülkenin gayrisafı yurt içi hasıla 
rakamından fazladır. Günümüzde dün-
ya genelinde 1 milyardan fazla kişinin 
ortak olduğu 750 binden fazla koope-
ratif bulunmaktadır. Bu kooperatifler 
aracılığıyla 250 milyondan fazla in-
sana istihdam sağlanmaktadır. Ülke-
mizde bugün 53 bini aşan sayılarıyla 
kooperatifler, 37 farklı türde faaliyet 
göstermektedir. Yaklaşık 7.5 milyon 

insanımızın ortak olduğu 
bu kooperatifler arasında, 
yıllardır Türkiye'nin ilk 
500 işletmesi arasına gi-
ren kuruluşlar var. İstanbul 

Sanayi Odasının listesinde 
yer alan kooperatiflerimizin 2016 yı-
lındaki başarıları kayda değerdir. Pan-
kobirlik iştiraki Konya Şeker Şirketi 
31. sırada, Trakyabirlik 114. Tarım 
Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRE-
TAŞ 203. Marmarabirlik ise 347. sıra-
da yer almaktadır" diye konuştu.

 "Tarım satış kooperatifleri 
ihracatta öncü rol üstleniyor"

Faaliyet konusu ürünlerde ihracat 
şampiyonu olan, bölgesinde önemli 
istihdam sağlayan birçok başarılı ko-
operatifin bulunduğunu vurgulayan 
Tüfenkci, Marmarabirlik'in zeytin 
ihracatında yüzde 17'lik payla sektör 
lideri olduğunu belirterek, şöyle dedi: 
"Tariş Üzüm Birliği yüzde 10luk payla 
kuru üzüm ihracatında lider konumu-

nu sürdürmekte, Tariş Zeytinyağı Bir-
liği ise zeytinyağı alımnda birincilik 
ödülleri kazanmaktadır. Esnaf ve sa-
natkarlarımızın finansmana erişimin-
de en önemli yapılardan biri, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli-
ği'dir." Tüfenkci, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği'nin, 3 
binden fazla kişiye istihdam sağladı-
ğını, bünyesindeki bin 625 kooperatif 
aracılığıyla 2016'da kredi kullanan or-
tak sayısının 422 bini geçtiğini, kredi 
hacminin ise 6,7 milyar liraya ulaştı-
ğını aktardı.

 Türkiye Kooperatifçilik 
Stratejisi ve Eylem Planı

Tüfenkci; 2012 yılında yürürlüğe gi-
ren "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi 
ve Eylem Planı"nın 2016 sonuna kadar 
başarılı şekilde uygulandığını, tüm pay-
daşların katımıyla yeni "Türkiye Koo-
peratifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"  
hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

 "Var olan teşviklerin içinde yer 
almak istiyorlar"

Tüfenkci, kooperatifçiliğin geliş-
mesi konusunda vergisel avantajların 
sağlanması gerektiğini belirterek, "Ko-
operatifçiler, ayrı bir teşvik istemiyor 
ama bir anonim şirkete verilen desteğin 
kendilerine de verilmesini istiyorlar. Var 
olan teşviklerin içinde yer almak istiyor-
lar. Örneğin, ihracatla uğraşan koope-
ratiflerimizin Turquaity programından 
faydalanamadığını görüyoruz" ifadesi-
ni kullandı. Kooperatiflerin başarısının 
yaygınlaşması ve toplumun bir bütün 
olarak kazanması amacıyla ortakların 
hak kaybını önleyecek yasal düzenle-
melerin yapılması gerektiğine işaret 
eden Tüfenkci, "Meclis yoğunluğu için-
de fırsat bulursak 180 gün içinde ya da 
2018 başlarında bu yasayı çıkartabiliriz. 
Eğitim, sağlık, karşılıklı sigorta, yenile-
bilir enerji, geri dönüşüm gibi alanlarda 
kooperatifçiliği ön plana çılarabiliriz" 
diye konuştu.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA
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"Yeni Kooperatifler 
Kanunu 
Tasarısı Taslağı 
hazırlanmasına 
yönelik çalışmaların 
son aşamaya 
geldiğini kaydeden 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkci, 
kooperatifçiliğin 
gelişmesi için vergisel 
avantajlar sağlanması 
gerektiğini söyledi.

Bülent 
TÜFENKCİ

Kooperatiflere vergisel avantajlar sağlanmalı
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Tarıma yeni nesil teşvikler geliyor
Enflasyonu 
tetikleyen gıda 
fiyatlarını aşağı 
çekmek için 
çalışmalar hızlandı. 
Üretimi teşvik 
eden uygulamalar 
yeni bir strateji 
kapsamında 
devreye giriyor.

Hükümet, tüketicinin 
şikâyet ettiği ve enf-
lasyonu tetikleyen 

gıda fiyatlarını aşağı çekmek 
için adeta seferberlik ilan 
etti. Et, sebze, meyve, bak-
liyat fiyatlarını dengelemek 
için alınan gümrük, ithalat 
tedbirlerinin ardından dış ti-
caret tedbirleri otomatik ola-
rak devreye girecek.

Bu yeni mekanizma gü-
nün koşullarına göre güncel-
lenecek. Sera teşvikleri başta 
olmak üzere taze meyve-seb-
ze üretimini teşvik eden uy-
gulamalar yeni bir strateji 
kapsamında devreye giriyor. 
"Gıda Tedbirleri Paketi" kap-
samında ithalat ile karşılanan 
ürünlere ilişkin üretim plan-
laması yapıldı ve bunların 
üretileceği havzalar belirlen-
di. Meyve-sebzede hasattan 
tüketime kadarki süreçteki 
yüksek fire ortadan kaldırılı-
yor. Aracılık maliyetleri aşa-
ğı çekiliyor.

HEDEF FİYAT 
İSTİKRARI

Gümrük Bakanı Bülent 
Tüfenkci, gıdada fiyat istik-
rarını sağlamak için çalışma-
ların sürdüğünü belirterek, 
"Ürün hasat sonrası ayıkla-
nıp sınıflandırılacak. Uygun 
şekilde paketlenip nakliye 
yapılacak, tüketiciye ulaşana 
kadar soğuk zincir içinde ka-
lacak. Stokların denetimine 
ilişkin tedbirler de devreye 
girecek. Nohut, fasulye, buğ-

day, arpa, incir gibi ürünle-
rin stoklarını inceleyeceğiz" 
dedi. Gıda Komitesi karar-
larına ilişkin de etki analizi 
yapacaklarını anlatan Tü-
fenkci, sebze-meyvede sera 
ürünlerine ilişkin ihracat teş-
viklerinin yeniden değerlen-
dirileceğini kaydetti.

UCUZ KREDİ İMKÂNI
Lojistik merkez kuracak 

olanlara düşük faizli kredi 
imkânı verileceğini belirten 
Bakan Tüfenkci, taze meyve 
sebzede fireyi azaltmak için 
teşvikler verileceğini vurgu-
ladı. Bu kapsamdaki kredi-
lere, üretim konuları bazında 
üst limitler dâhilinde yüzde 
50 indirim uygulanacak. 
Ürün üretimine yönelik ola-
rak, evvelce kullandırılmış 
faiz indirimli kredi bulun-
ması halinde, öncelikle söz 
konusu risk tahsil ve tasfiye 
edilecek.

SUNİ FİYATLAR 
ÖNLENİYOR

Gıda Komitesi fiyatları 
tek tek inceleyip sektördeki 
tıkanıklıkları listeleyip çö-
züm odaklı adımlar atmaya 
devam ediyor. Suni fiyatla-
rı önlemek için alternatifler 
ortaya konulacak. Çiftçiden 
markete kadar olan süreç hal 
kayıt sisteminden izleniyor. 
Stok takibi yapılırken, fiyat 
artışı yaşanan ürünlere karşı 
ithalat seçeneği de dâhil her 
türlü tedbir alınıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Malatya kayısısının, 
3 yıldır  beklenilen coğrafi işaret tescilini AB'den aldığı ve 

Aydın incirinden sonra AB  tarafından tescillenen ikinci ürün 
olduğu hatırlatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, söz konusu coğrafi  işaret 
tescilinin iki açıdan önemi olduğuna dikkati çekerek, tescilin 
birinci  işlevinin koruma ikincisinin ise tanıtma ve pazarlama 

olduğunu bildirdi. Tüfenkci, kayısının tescillenmesinin Malatya 
adına sevindirici bir  gelişme olduğunu aktararak, “Tescilin 

ardından Malatya kayısısı Avrupa pazarında  marketlerde ve 
raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak."  

bilgisini verdi. Söz konusu tescille Avrupa sınırları içerisinde 
ihlallere ve "Malatya  kayısısı" adının hatalı, haksız kullanım-

larına karşı koruma sağlanacağına dikkati  çeken Tüfenkci, 
şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Malatya nüfusunun büyük oranda geçim 
kaynağı kayısıya  dayanıyor. Bunun yanında 2016 yılı kuru 

kayısı ihracatına baktığımızda 290 milyon  672 bin 143 dolarlık 
ihracat rakamı ile 79 bin 171 ton kayısı ihraç edildiğini  görü-
yoruz. Bunun yüzde 90’nını Malatya kayısısı karşılıyor. İhraç 

edilen  ülkelerin başında ise ABD ile Avrupa geliyor. Şimdi 
kaysımıza sahip çıkıp, değer  kazandırmak bizlerin elinde. Bu 

tescil ile koruma kalkanı sağlayıp, kayısımızın  pazar alanını 
genişletmiş olacağız.” Tüfenkci, kayısının yeni pazarlara eriş-

mesi için de bir çalışma  başlatacaklarının altını çizerek, kayısı-
ya değer kazandırmak bazı adımlar  attıklarını, lisanslı depolar 
kurulmasının bunların başında geldiğini bildirdi. Önümüzdeki 

aylarda kurulacak bu depolarla, kayısı üreticisinin ürününü  
sağlıklı bir şekilde muhafaza edeceğini belirten Tüfenkci, 

üreticilere verilecek  elektronik ürün senetleriyle de kayısının 
borsada işlem göreceğini kaydetti. Tüfenkci, bu süreçte yerel 

aktörlere de büyük görev düştüğünü ifade  ederek, Malatya'da 
bir üretici birliğinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

AB, Malatya kayısısına 
coğrafi işaret tescili verdi
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Malatya  
kayısının Avrupa Birliği (AB) 
tarafından coğrafi işaret 
tescili almasına ilişkin,  
"Malatya kayısısı Avrupa 
pazarında marketlerde ve 
raflarda AB resmi coğrafi  
işaret amblemi ile satışa 
sunulacak." ifadelerini 
kullandı.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği binasında 3 Temmuz 
2017 tarihinde, Tarım Kredi 

Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan 
Karayama ve PTT Genel Müdürü Ke-
nan Bozgeyik başkanlığında heyetler 

bir araya geldi. PTT Genel Müdür Yar-
dımcısı Yusuf Canbolat ve ilgili daire 
başkanlarının da katıldığı görüşmeler-
de 2 kurumun sunduğu geniş hizmetler 
ve 2023 vizyonu doğrultusunda plan-
lanan geliştirmeler aktarıldı. 

Organizasyonları ülke sathı-
na yayılmış olan güçlü 2 kurumun 
birçok alanda işbirliğine gidebile-
ceği ve elde edilecek bu sinerjinin 
sunulan hizmet kalitesinin artma-
sına vesile olacağı vurgulandı. Bu 

doğrultuda çalışma yapılabilecek iş 
konuları belirlenerek; birimler arası 
idari ve teknik görüşmeler başlatıl-
dı. Yapılacak çalışmalar ile en kısa 
sürede atılacak ortak adımlar karara 
bağlanmış olacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile PTT arasında yeni iş birliği alanları değerlendirilirken, 
TMO ile işbirliği protokolü imzalandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
açısından önemi günden 

güne artan ve tarımda sürdü-
rülebilirliğe önemli katkısı 
olan ürün değerlendirme faa-
liyetlerine yönelik planlanan 
projeler ve çalışmalar Merkez 
Birliği Pazarlama Daire Baş-
kanlığınca 2017 yılının başın-
dan itibaren hızla uygulamaya 
konuldu.

Bu çerçevede, birim koo-
peratiflerce ortaklardan bor-
ca karşılık veya bedeli na-
kit ödenmek suretiyle alınan 
arpa, buğday, mısır, çeltik 
gibi tarımsal ürünlerin TMO 
depolarında muhafaza edil-
mesi amacıyla Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile TMO Genel 
Müdürlüğü arasında “İşbirliği 
Protokolü” imzalandı.

12 Haziran’da imzalanan 
protokol çerçevesinde ülke ge-
nelindeki birim kooperatifler, 
kendilerine ciro edilmek sure-
tiyle gelirlerinde sürekliliğin 
sağlanabilmesi adına ortakların-
dan aldıkları tarımsal ürünleri 
TMO depolarına koyarak, piya-
sada uygun fiyat koşulları sağ-
lanana kadar bekletebilecekler.

Ayrıca yapılan bu protokol ile 
ürün değerlendirme kapsamında; 
kooperatiflerin ürün depolama 
sıkıntısı ortadan kalkacak ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 
çiftçiler lehine fiyat istikrarı sağ-
lama hususunda eli güçlenirken 
TMO depolarında muhafaza edi-
len ürünler uygun piyasa şartları 
oluştuğunda kooperatiflerce hem 
TMO’ya hem de diğer alıcılara 
satılabilecektir.

Tarım Kredi'den iki önemli anlaşma
PTT 

ile işbirliği 

adımı

TMO ile işbirliği protokolü

Tarım Kredi Kooperatifleri, TMO Genel Müdürlüğü ile ortak ürünlerinin 
değerlendirilmesi kapsamında birim kooperatiflerce ortaklardan alınan 
tarımsal ürünlerin TMO depolarında muhafaza edilmesi amacıyla “İşbirliği 
Protokolü” imzaladı.
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28 Haziran’da gerçekleştirilen tö-
rene; Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Ayhan 

Karayama, Genel Müdür Yardımcıları 
Mahmut Güngör, İsmail Hakkı Bü-
cük, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk 
Müşaviri, Daire Başkanları, Ankara 
Bölge Müdürü, birim müdürleri, diğer 
yetkililer ve personel katıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama yaptığı  ko-
nuşmada,  bayramlaşma münasebe-
tiyle bir araya gelindiğini belirterek; 
“Umarım bu Ramazan Bayramı tatili 
hepiniz için kazasız belasız geçmiştir. 
Allah’ım daha nice Ramazanlara, nice 
bayramlara kavuşmamızı nasip etsin. 
Şimdi Ramazanın manevi atmosferin-

den sonra daha yoğun bir döneme ge-
çeceğiz.” dedi. 

Sivas’ta iftar yemeğinde Bölge Bir-
liği personeli ile bir araya geldiğini kay-
deden Karayama,  geç saatlere kadar gö-
rüşmeler yaptıklarını belirterek; “Bölge 
Birliğinde çalışan arkadaşlarla sohbet 
ederek öneri ve tespitlerini dinledik. 
Aynı şekilde Genel Müdür Yardımcıları 

ve Daire Başkanlarımız da diğer böl-
ge birliklerindeki iftar programlarına 
katılarak tespitlerde bulundular. Bütün 
bu tespitleri koordinasyon toplantısıyla 
değerlendirip makul olanların uygula-
maya geçirilmesiyle ilgili çalışmalar 
yapacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra yöneticiler personel ile 
fuaye salonunda bayramlaştı.

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez 
Birliği, Ramazan 
Bayramı’nın ardından 
gelenekselleşen 
bayramlaşma törenini 
TRT Arı Stüdyosunda 
düzenledi.

Tarım Kredi, bayramlaşma töreninde 
bir araya geldi

8 Mart'ta yürürlüğe giren 6824 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun kapsamına ortaklar, ilk taksitlerini Ekim ayında 
ödeyecekler.

Yapılandırmada ilk taksit Ekim ayında

Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları, 
borçlarını yapılandırmak için 30 Ha-

ziran 2017 tarihine kadar başvuru yapan-
lar yapılandırma kapsamında hesaplanan 
borçlarını defaten veya taksitlendirme 
seçeneği tercih edilmiş ise ilk taksitlerini 
2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar öde-
yebilecekler.  

Kanunun yayım tarihi olan 8 
Mart’tan bu yana toplam 19 bin 287 
Tarım Kredi Kooperatifi ortağı, yak-
laşık 434 milyon TL tutarındaki borç-
ları için yapılandırmadan faydalan-
mak üzere başvuruda bulunurken ve 
2 bin 844 ortağın yaklaşık 56 milyon 
TL tutarındaki borcu yapılandırıldı.

Yapılandırmaya esas tutar belir-
lenirken; borcun vadesini takip eden 
tarihten yapılandırma tarihine kadar 

yıllık %11 oranında basit usulde faiz 
hesaplanacak, hesaplanan faizin %5’i 
çiftçi tarafından, %6’sı da Hazine ta-
rafından ödenecek. 

Hesaplanan tutarlar defaten öde-
nebileceği gibi beş eşit taksitte de 
ödenebilecek. Taksitlendirme yapıl-
ması halinde taksitlere yıllık % 11 
oranında faiz hesaplanacak, hesap-
lanacak faizin % 5’i ortaktan, % 6’sı 
ise Hazine Müsteşarlığından tahsil 
edilecek.

Ayrıca daha önce Tarım Kredi Ko-
operatiflerince ortaklara sunulan öde-
me kolaylıkları kapsamında borçları 
yapılandırılan ortaklar, mevcut borç 
tutarlarının % 20’sini peşin ödemek 
kaydıyla geri kalan tutarı 4 yılda eşit 
taksitlerle ödeyebilecekler. 
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Hayvanların tesli-
mi Kütahya Böl-
ge Müdürü Öz-

kan İnci, Bölge Birliği ve 
Kooperatif yetkilileri ile 
Tarım Kredi Yem yetki-
lileri katılımıyla; Kütah-
ya ili Eski Gediz beldesi 
Akçaalan mahallesinde 
bulunan Süleyman Eru-
çar’a ait Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) projesi 
ile kurulan otomatik sis-
temli ahırda gerçekleşti-
rildi.

Hayvan tesliminde Kü-
tahya Bölge Müdürü Özkan 
İnci son teknoloji ile ku-
rulan işletmenin yöredeki 
en modern tesis olduğunu, 
sağım, yemleme ve bakım 
üniteleri başta olmak üzere 
robot sistemiyle yönetilme-
siyle örnek teşkil edeceğini 
ve böyle tesislerin yapılma-
sının ülke hayvancılığı ve 
ekonomisi için çok önemli 
olduğunu kaydetti.

İnci sözlerine “Tareks 
Hayvancılık A.Ş. tarafın-
dan ithal edilen simental 
gebe düveleri, İştirakimizin 
Tekirdağ Lüleburgaz’daki 
tesislerinde karantina iş-
lemlerinin tamamlanmasını 
takiben ortağımıza teslim 
etmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz.” diyerek devam etti. 

Son olarak Tareks Hay-
vancılık A.Ş.’ nin ithal 
hayvan konusundaki tecrü-
besine değinen İnci, “İthal 
edilen hayvanların kalite-
si sayesinde kurumumuz, 
sahada bu konuda emin 
adımlarla ilerleyerek güven 
sağlamaktadır.” şeklinde 
konuştu.

Kooperatif ortağı Sü-
leyman Eruçar ise, TKDK 
destekli kurulan 500 baş 
bakım kapasiteli, 140 baş 
sağmal kapasiteli, otomatik 
yemleme ve sağım ünite-
li robot sistemli, kızgınlık 
belirleyici sistemli, ızgara 
ve altlık sistemli gibi daha 
birçok özelliği bulunan bu 
modern tesise ithal edi-
len hayvanlardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
şunları ifade etti: “Bölge 
Müdürü Özkan İnci nezdin-
de tüm Tarım Kredi ailesine 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Son teknolojide kurulan te-
sisin kaliteli ve içime sinen 
hayvanlarına kavuştu. Daha 
önce Tarım Kredi Koope-
ratiflerine ortaklığım yoktu 
hayvan alımı ile ortak ol-
dum. Bundan sonra da ih-
tiyaçlarımı Akçaalan Tarım 
Kredi Kooperatifinden kar-
şılamaya devem edeceğim. 
Bu büyük aileye katıldığım 
için mutluyum.” 

Kütahya Bölge Birliğine bağlı Akçaalan Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Süleyman Eruçar’a, ithal hayvan tedariki kapsamında 
130 baş ithal simental gebe düve teslim edildi.

Kütahya’da 130 baş ithal hayvan  
 teslim edildi

Bölge Müdürü Mustafa Altunok, Fet-
hiye Tarım Kredi Kooperatifini zi-

yaret ederek,  alımı yapılan ürünlerden 
arpa alımını yerinde inceledi.

2017 yılının ilk hasat edilen ürünle-
rinden arpanın kooperatifler tarafından 
satın  alınmasının hem ortaklar hem de 
kurum açısından çok önemli olduğunu 
hatırlatan Bölge Müdürü Altunok'un  
Kooperatif ziyaretinde Bölge Birliği Te-
darik ve Pazarlama Yönetmeni Harun 

Murat Çakın da hazır bulundu. Bölge 
Müdürü Altunok, Fethiye Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü  Fazlı  Baran’dan 
arpa alımı hakkında bilgiler alarak; or-
tak ürünü alımının borçların tahsili ve 
yetiştirilen ürünlerin piyasada ucuza 
gitmemesi yönünde çok önemli olduğu-
nu ifade etti.

Altunok ayrıca, Bölge Birliği olarak 
ortak ürünü alımı için gerekli olan tüm 
tedbirleri aldıklarını belirtti.

Fethiye Tarım Kredi Kooperatifinde ortak ürünü alımı için start verildi. 

Ortak ürün alımı başladı
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Bölge Birliği yetkilerinin de ka-
tılımıyla yem satışları, fiyat ve 
kalite gibi konular, piyasa şart-

ları kapsamlı olarak değerlendirildi. 
Ayrıca ürün değerlendirme kapsamında 
fabrikaların ihtiyacı olan mısır, arpa, 
buğday alımlarında izlenecek yollar ve 
yapılacak çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 
Bülent Akça yaptığı değerlendirme-
de, “İzmir Bölge Birliği hayvancılık 

potansiyeli yüksek bir bölgemiz, yem 
satışlarımız her geçen yıl artarak de-
vam ediyor.  Gerek yemle gerekse 
ürün alımları ile ilgili olarak Bölge 
Birliğimiz yetkilileri ile değerlendir-
melerde bulunduk.”  dedi.

Bölge Müdürü Mehmet Tevfik 
Ongun ise şunları kaydetti: “Yem 
ve ürün alımları ile ilgili olarak de-
ğerlendirmelerde bulunduk. Çok ve-
rimli bir toplantı oldu. Tarım Kredi 
Yem, özellikle son yıllarda   kali-

teli üretimiyle ön plana çıkmış bir 
marka haline gelmiştir. Kalitemiz-
den taviz vermeden fiyatların da 
piyasa şartlarına göre uygun hale 
gelmesiyle Tarım Kredi Yem tercih 
eden üretici sayısı arttı ve artmaya 
da devam etmektedir. Hedefimiz 
hiç Tarım Kredi Yem girmeyen ahır 
kalmamasıdır.   Bu doğrultudaki ça-
lışmalarımız devam etmektedir. Ka-
litenin standart haline gelmesi  ve 
fiyat istikrarı sağlanması satışları-

mıza olumlu katkı vermektedir. Zi-
yaretleri sebebiyle Tarım Kredi Yem 
A.Ş. Genel Müdürü Bülent Akça, 
Pazarlama müdürü Muhammet Çiğ, 
Denizli şube müdürü Cem Karataş’a 
teşekkür ederiz.”

Daha sonra Tarım Kredi Yem 
yetkilileri ve Bölge Birliği persone-
li ile birlikte Merkez Birliğinin 40. 
Kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta 
kesimi yapıldı.

Bölge Müdürü Ergin 
Çubukcu konu ile 
ilgili yaptığı ko-

nuşmada; “Türkiye’nin En 
Büyük Çiftçi Ailesi olan 
ve her alanda yenilenen 
Tarım Kredi, yenilenme-
sini bu kez de akaryakıt 
filolarında gösterdi. Her 
şey eli nasır tutan çiftçimiz 
için ilkesiyle bu kutlu yol-
da daha iyilerini yapabil-
mek adına bütün gücümüz 
ile çalışıyoruz.” dedi.  

Çubukcu, yeni akar-
yakıt tankerlerinin çift-

çilere hayırlı uğurlu ol-
ması temennisinde de 
bulundu. 

Merkez Birliği De-
netçisi İlhan Saltık’ın 
da katıldığı araç dağı-
tımı sırasında; Bölge 
Müdür Yardımcıları; 
Neşe Sarılgan, Nedim 
Nar ve İlhan Akyol, 
Bölge Birliği personeli 
ile yeni araçlarını alma-
ya gelen kooperatiflerin 
yönetim kurulu üyeleri 
ve müdürleri hazır bu-
lundular.

İzmir Bölge Birliği ve Tarım Kredi Yem yetkilileri yem ve ürün alımları hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Tekirdağ Bölge Birliği akaryakıt filosu 
yeni alınan akaryakıt tankerleri ile daha 
da güçlendi. 

Tarım Kredi Yem 
 girmeyen ahır kalmayacak

Tekirdağ'a yeni akaryakıt tankerleri
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Tarım Kredi Kooperatifleri, 15 
Temmuz şehidi ve Tarım Kre-
di Kooperatifleri ortağı Ali 

Anar’ın köyü olan Ahi köyünde 46 
mahalleden gelen yaklaşık 3 bin çift-
çiye yönelik iftar yemeği düzenledi.

Yemeğe başta Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 
olmak üzere Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Ge-
nel Müdür Ayhan Karayama, Merkez 
Birliğinden Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Denetçiler, Genel Müdür Yardımcıları, 

Daire Başkanları, Birim Müdürleri ve 
3 bine yakın çiftçi katıldı. 

Sözlerine; “Köyümüzün muhtarı Ali 
Anar başta olmak üzere, 15 Temmuz'da 
şehit verdiğimiz tüm kardeşlerime Al-
lah'tan rahmet diliyorum.” diyerek başla-
yan Erdoğan, Türkiye tarihinin en alçak 
ihanet girişimine göğüslerini siper ederek 
geçit vermeyen tüm vatandaşları bir kez 
daha minnetle selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Hedefimiz 780 bin kilometrekare 
vatan toprağının tarıma uygun olan 230 
bin metrekaresinin her karışını değerlen-
dirmektir. İnşallah bunu bu şekilde değer-
lendireceğimize ben inanıyorum.” dedi.

İnsanoğlu dünya üzerinde yaşadığı 
sürece gıda ihtiyacının süreceğini, dola-
yısıyla tarımın ve çiftçiliğin hep olacağını 
dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmede 
bulundu: 

“Tarih boyunca biz Türklerin 
iki temel mesleği olmuştur, bun-
lardan biri askerliktir, diğeri de 
tarım ve hayvancılıktır. Biz asker 
bir milletiz. Son yıllarda yaşadı-
ğımız gelişmeler, bize bu iki alanı 
çok sıkı tutmamızın şart olduğunu 
gösteriyor. Askerliği sıkı tutmaz-
sak vatanımızı koruyamayız, ta-
rım ve hayvancılığı sıkı tutmazsak 
da özellikle kriz dönemlerinde 
onurumuzu muhafaza edemeyiz. 
Sanayi elbette önemlidir, teknoloji 
elbette önemlidir, mimari, sanat, 

spor, enerji hepsi elbette önemlidir. Ama 
kendinizi güvende ve tok hissetmiyorsa-
nız hiçbir işe yaramaz. Kalkınma prog-
ramlarımızı, büyüme stratejilerimizi bu 
anlayışla hazırlamak ve hayata geçirmek 
mecburiyetindeyiz.”

“Tarımsal hasılada, Avrupa'da 
ilk sıraya yükseldik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen 
15 yılda savunma sanayine verdiğimiz 
önemle askeri alanda ülkemize ade-
ta çağ atlattık.” ifadesini kullanarak, 
yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığı 
yüzde 40'lar seviyesine düşürmelerine 
rağmen hala katedilmesi gereken çok 
yol olduğunu bildiklerini söyledi. Er-
doğan, şöyle devam etti: 

"Uçağımızdan gemimize, uydu-
muzdan füzemize, tüfeğimizden tankı-
mıza, radarımızdan yazılımımıza kadar 

her şeyimizi kendimiz yapmadan bize 
huzurlu bir uyku uyumak yoktur. Aynı 
şekilde tarım alanında da ülkemizi tar-
ladan sofraya kadar tüm aşamalarıyla 
en ileri seviyeye çıkarmadan kendimizi 
güvende hissedemeyiz.

Yani endüstriyel tarım, bunu başar-
mamız lazım. Bunun için geçtiğimiz 
15 yılda 123 milyar lira tarım ve hay-
vancılık desteği verdik, bunu başaralım 
diye. Tarımsal hasılada, Avrupa'da ilk 
sıraya yükseldik, elhamdülillah. Nere-
deydik, nereye geldik... Şimdi bir yere 
geliyorum. Arazi toplulaştırma, gübre 
ve yemde KDV'yi sıfırlama, kredi ko-
laylığı gibi çalışmalarla çiftçilerimizin 
daha verimli üretim yapabilmelerine 
imkan sağladık. Topraklarımız nasıl şe-
hitlerimizin kanlarıyla yoğrularak vatan 
oluyorsa çiftçilerimizin alın teriyle yoğ-
rularak da bereketleniyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve   Bakan Çelik çiftçilerle buluştu

Kahramankazan'da düzenlenen  iftar yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle aynı 
masaya otururken, yemeğe 15 Temmuz Gazileriyle birlikte binlerce çiftçi ve aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ile Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından, 
Kahramankazan'ın Ahi 
köyünde 46 mahalleden 
gelen çiftçiler ve 
ailelerinin katılımıyla 
düzenlenen "Çiftçilerle 
İftar" programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve   Bakan Çelik çiftçilerle buluştu

"Toplulaştırırsak                 
buraya bereket gelir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masında toplulaştırmaya da değinerek, 
şunları söyledi: 

“Bakıyorsunuz, devasa arazi var. 
Ama hepsi adeta ev yapar gibi parsel 
parsel... Onda bereket olmaz, onda ve-
rimlilik olmaz. Diyorum ki bir toplu-
laştırma yapalım. Kardeşler, 5 kardeş, 
10 kardeş, 15 kardeş böyle bölük pör-
çük olacağına kardeşler bir araya gelir, 
mahallemizin muhtarı yardımcı olur, 
belediye başkanımız yardımcı olur ar-
tık köy yok. Buraları toplulaştırırsak 
buraya bereket gelir. Bölük pörçük 
yapmayalım. Tadı olsun bu işin, bere-
keti olsun bu işin. Kardeşler kendi ara-
sında al-ver yaparlar, bedelsiz versin 
demiyorum ha. Tabii ki bedelini de ve-
recek. Böylece bu bereketli topraklar, 
daha bereketli olacak.”

Güneş panel sistemleriyle ısıtmanın 
yaygınlaştırılması gerektiğini belirten 
Erdoğan, “Eskiden bu sistem pahalıydı. 
Şimdi bu sistem ucuzladı. Dolayısıyla 
benim bütün vatandaşlarım, enerjide de 
daha ucuz enerji elde etme imkanını da 
yakalamış olsun. Başarılı belediye baş-
kanı bunu ispatlar.” diye konuştu.

Hedeflerinin 780 bin kilometrekare 
vatan toprağının tarıma uygun 230 bin 
metrekaresinin her karışını değerlen-
dirmek olduğunu ifade Erdoğan, bunun 
gerçekleştirileceğine inandığını dile ge-
tirerek, şunları belirtti: 

“Bereket demek çok su kullanmak, 
çok gübre dökmek, çok ilaç serpmek 
değildir. Bereket, toprağı bilinçli ekip 
biçmekle olur. Her şey gibi toprak da 
orta yolu sever. İhtiyaçlarının kararın-
da karşılanmasını sever. Bunun için 
Milli Tarım Projesi ile çok önemli bir 

adım atıyoruz. Tarımda üretim plan-
laması yaparak, etkili destekler vere-
rek, sağlıklı gıda kullanarak, özellikle 
bunu kullanmak için de sağlıklı gıda 
üretmemiz lazım. Bunu yaparak reka-
bet gücümüzü yükselterek çiftçimizin 
refahını artırarak inşallah yeni bir dö-
nemin kapılarını açıyoruz.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik de Kahramankazan'ın, 15 
Temmuz'da bayrağına ve vatanına kanı 
pahasına sahip çıkan, yiğidin harman 
olduğu ve diriliş destanının yazıldığı 
yer olduğunu söyledi. Çelik, “Bu aziz 
millet, Kazan'daki Mürted'e de Pensil-
vanya'daki mürtede de dersini verdi ve 
haddini bildirdi. Bu topraklar için top-
rağa düşen bütün kahramanlarımızı, şe-
hitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve 
minnetle anıyorum.” diye konuştu.

Başkent'i, Konya'dan sonra "ikinci 
büyük tahıl ambarı" olarak nitelendiren 
Çelik, şunları kaydetti:

“Ankara 15 yılda tarımsal destekler 
açısından 2,5 milyar liralık bir desteği 
aldı. Sadece 2017 yılında 190 milyon 
liralık bir tarımsal destek Anka-
ra'mıza ödenmiştir. Bu destekler 
neticesinde Ankara'daki eli na-
sırlı çiftçi kardeşlerim 5,5 milyar 
liralık tarımsal üretim gerçekleş-
tirdiniz. Bu ürettiklerinizin 300 
milyon dolarlık kısmını ihraç et-
tiniz. Bu nokta son derece önemli 
ama bundan sonra da gelmemiz 
gereken bir nokta var, tarımın ve 
hayvancılık açısından katetme-
miz gereken ve gelecek kuşak-
lara aktarmamız için yapmamız 
gereken son derece önemli çalış-
malar var. Türkiye genelinde 192 
ovayı tarımsal sit alanı ilan ettik, 
bunların 8'i Ankara'ya ait ovala-
rımız. Bu konudaki çalışmaları-

mız tarım alanlarını, toprağı koruma 
adına devam ediyor. Kırsal Kalkınma 
ve IPARD destekleriyle Ankara 312 
milyon liralık destek aldı. Genç Çiftçi 
Projesi ve Köye Dönüş çerçevesindeki 
hibelerimiz devam ediyor. Ankara'mız-
da Damızlık Gebe Düve Merkezini 
oluşturduk, birkaç ay içerisinde hizme-
te girecek. Böylece aracısız şekilde va-
tandaşlarımızın daha uygun şartlarda, 
'kültür ırkı' dediğimiz en verimli ırktaki 
hayvanı alıp, hayvancılık yapma imka-
nını gerçekleştirebilecek altyapıyı sağ-
lamış bulunuyoruz.”

"Milli Tarım Projesi'yle Türkiye 
hayvancılıkta kendi kendine 
yeten ülke haline gelecek"
Gıdayı kontrol edenin dünyayı kontrol 

edeceği zamanlara doğru hızlı bir şekilde 
ilerlendiğine dikkati çeken Bakan Çelik, bu 
nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talima-
tıyla tarımın her aşamasında ve her alanın-
da tarladan sofraya kadar milli politikalar 
geliştirmeyi Türkiye'nin geleceği adına ha-
yati bir mesele olarak gördüklerini söyledi.

Milli Tarım Projesi'yle Türkiye'yi 
hayvancılıkta kendi kendine yeten, 
bitkisel üretimde Havza Bazlı Des-
tekleme modeliyle toprakların her 
karışını ihtiyaç duyulan ürünlerle 
donatan ve gelecek kuşakları namer-
de muhtaç etmeyecek bir ülke haline 
getirme konusunda planlı çalışmaları 
sürdürdüğünü ifade eden Çelik, "Tür-
kiye'nin kırmızı et arzı konusunda 
geçmişten beri yaşadığı dışa bağım-
lılık sorununu bitirmek için yoğun 
bir gayret içerisindeyiz. 1969'da 654 
bin dolarlık canlı hayvan ve et itha-
latı yapmışız. 1995'te ise nüfusumuz 
58 milyonken 420 milyon dolarlık et 
ve canlı hayvan ithal etmişiz. 2016 
yılında nüfusumuz 80 milyonken 420 
milyonluk ithalat gerçekleştirmişiz. 
Bunun Türkiye yakışmadığını söy-
lüyoruz ve direktifleriniz doğrultu-
sunda hayvancılığımız kendi kendine 
yeterli olması için gerekli altyapı ça-
lışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdür-
düğümüzü ifade etmek istiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçilerle birlikte katıldığı iftar yemeğine; Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Genel Müdür Ayhan Karayama da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
ERDOĞAN

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 

Faruk ÇELİK
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TARNET’in kendi öz 
kaynakları ile üretmiş 
olduğu TARPET 
akaryakıt otomasyon 
sistemi için 1432 adet 
kooperatifin dönüşüm 
işlemleri; Türkiye 
genelinde 237 bin km 
yol kat edilerek, toplam 
7 bin 500 saatlik bir 
çalışma ile 7 ay gibi 
kısa bir süre içerisinde 
tamamlandı.

TARNET, kendi ürünü 
olan TARPET Akaryakıt 
Otomasyon Sistemi ile 

diğer hizmet sağlayıcı firma-
lara ihtiyaç duymadan A’dan 
Z’ye akaryakıt otomasyon 
sistemi kurulumu yapabilir 
ve güvenli veri iletimi sağla-
yabilir hale geldi. TARNET, 
yapılan bu çalışma sayesinde 
akaryakıt otomasyon sektö-
ründe üçüncü en büyük sağla-
yıcı olarak yerini almış oldu.

TARPET Akaryakıt Oto-
masyon Sistemi ile artık aynı 
pencere üzerinden tank ve 
pompa durumlarının taki-
bi yapılabilirken dönüşümle 
birlikte tüm tanklardaki fiili 
ölçüm ile sistem üzerindeki 
seviye farklılıkları da ortadan 
kaldırıldı. Bu sayede nihai 
kullanıcı işlemleri ve bölge 
kontrollerinde büyük kolay-
lıklar sağlayacak. 

Akaryakıt Otomasyon Ya-
zılım Kurulumunun (TAR-
PET), EPDK’ nın yayınladığı 
şartları sağlayan, uzaktan ma-
zot satış takibi, tank dolum 
anını takip eden, tank doluluk 
oranlarını gösteren, günlük 
verilerin EPDK’ya iletimini 
sağlayan sistemi 1432 lokas-
yonda tamamlandı. Sistem 
kurulumu en son Antalya 
Bölge Birliğinde tamamlana-
rak uygulamaya konuldu.  

Konu ile ilgili olarak An-
talya Bölge Müdürü İbrahim 
Kamil Kabalar, TARNET Ge-
nel Müdürü Tolga Gönenli ve 
Profesyonel Hizmet Müdürü 
Mustafa Akgül’den oluşan 
heyet, Çakırlar Tarım Kredi 

Kooperatifine giderek TAR-
PET Programını inceledi. 

Profesyonel Hizmet Mü-
dürü Mustafa Akgül ve saha 
elemanları tarafından siste-
min çalışması, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine sağladığı 
faydalar anlatıldı. Programın 
çalıştırılması sırasında Çakır-
lar Tarım Kredi Kooperatifi 
personeli de hazır bulundu.

Bölge Müdürü İbrahim 
Kamil Kabalar TARNET’e 
çalışmalarından dolayı teşek-
kür ederken başka firmalara 
bağımlı olmadan Türkiye Ta-
rım Kooperatifleri iştirakleri 
ile verimli iletişim ve çalış-
manın öneminden de bahsetti. 

Bu ürünün akaryakıt sek-
töründe kullanılabilir ulus-
lararası standartlara uygun 
üretilmiş bir ürün olduğunu, 
EPDK sorumluluklarını ek-
siksiz yerine getirdiğini ve 
dolayısı ile TARNET ürün 
portfoyünde önemli bir yeri 
olacağını ifade eden TAR-
NET Genel Müdürü Tolga 
Gönenli ise akaryakıt otomas-
yon sektörüne üçüncü büyük 
firma olarak girmenin getir-
diği mutluluğu şirket olarak 
yaşadıklarını dile getirdi. 

Ayrıca daha önce başka bir 
firmadan alınmakta olan bu 
hizmetin artık öz kaynaklar-
la yönetilmesi ile finansal bir 
kazanç oluştuğunun altını çi-
zen Gönenli, bu kazancın ko-
operatiflere yansıtılması için 
çalışmalar yaptıklarını, Tem-
muz ayı itibari ile TARNET 
hizmetlerinde bir indirim 
beklenebileceğini söyledi.  

Tirebolu İlçesi Cumhuriyet İlköğ-
retim Okulunda gerçekleşen tö-

rende İlçe Kaymakamı İsmail Ayhan 
Tavlı yaptığı konuşmada, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin birçok hizmetinden 
haberdar olduğunu belirterek; “Çift-
çilerin bir araya gelerek oluşturduğu 
bu büyük gücün bu hizmetler dışın-
da toplumun sosyal kültürel yönde 
faaliyet gösterip yaz tatili öncesinde 
ilçemizdeki öğrencilerimize kitap 
dağıtması beni fazlasıyla şaşırtarak 
sevindirdi. Bu organizasyona vesile 
olan Aslancık Tarım Kredi Koopera-
tifi Yetkili Ziraat Mühendisi Hüseyin 
Bozkır’a teşekkürlerimi sunuyorum.” 
dedi.

Trabzon Bölge Müdür Yardımcı-
sı Vedat Karademir de, “Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak  çiftçilerimiz dı-
şında toplumun her kesimine her yö-
nüyle hizmet veren bir kurumuz. Ko-
operatifimizin ortağı olmayan üretici 
veya vatandaşlarımızda kooperatifle-
rimize gelebilir sunduğumuz hizmet-
ler ve yaptığımız çalışmalar hakkında 
bilgiler alabilir.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen Törene, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü İbrahim Yılmaz, İlçe Ta-
rım Müdürü İbrahim Gencan, Tirebolu 
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ali 
Bekir Kutlu ile Aslancık Tarım Kredi 
Kooperatifi Yetkili Ziraat Mühendisi 
Hüseyin Bozkır ve öğrenciler katıldı.

Aslancık Tarım 
Kredi’den Sosyal 
Sorumluluk

TARNET kendi akaryakıt otomasyon 
sistemini kurdu

Trabzon Bölge 
Birliğine bağlı 
Aslancık Tarım 
Kredi Kooperatifi 
ilçede öğrenim 
gören 3 bin 554 
öğrenciye, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
birlikte Gübretaş’ın 
kültürel faaliyetler 
çerçevesinde 
oluşturduğu Bu 
Toprağın İnsanları 
dizisinin 3. kitabı 
olan ‘Anadolu’nun 
Sevgi Pınarı Mevlana 
Celaleddin’ isimli 
kitabın dağıtımını 
gerçekleştirdi.
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17 yıl önce ailesi ile birlikte köyden Elazığ merke-
zine göç  eden 37 yaşındaki 2 çocuk babası Fuat 
Torgut, 20 sene boyunca çeşitli işlerde çalıştı. 20 

yılın ardından şehrin stresinden ve gürültüsünden sıkı-
lan Torgut, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 
uygulamaya koyduğu 'Genç Çiftçi' projesine başvurdu. 
Proje kapsamında 40 keçi desteği alarak köyüne dönen 
Torgut, kendi imkanlarıyla da 60 keçi satın alarak Ke-
ban ilçesinin Altınyaka köyüne bağlı Dede mezrasına 
yerleşti. Ailesiyle beraber şehirden uzak bir hayat ya-
şayan Torgut, keçilerden elde ettiği süt ve yaptıkları 
peynirleri satarak huzur içinde yaşam sürmenin mutlu-
luğunu yaşıyor.

17 yaşında şehre yerleştiklerini ve  20 yıl boyunca 
kent hayatı yaşadığını belirten Fuat Torgut,  şehir haya-
tında yaşadığı stres, korna sesleri ve gürültünün kendi-
sini doğaya geri dönmeye zorladığını söyledi.

Genç Çiftçi projesinden kendisine böyle bir imkan 
çıkınca köye dönüş kapsamında önünün açıldığını ak-
taran Torgut, “Proje kapsamında 38’i dişi 2’si erkek ol-
mak üzere 40 tane küçük baş hayvan verdiler.  Bunların 
köye dönüşte bana yeterli gelmeyeceğini düşündüm. 
Gittim kendi imkanlarımla 60 tane daha aldım. Toplam 
100 baş hayvanla bu işe başladım. Gayette memnunum. 
Gençlere tavsiye ederim.  Bir şeyler ürettikçe insanda 
çalışma azmi oluyor” dedi.

İlk başlarda köye yerleşmede zorlandıklarını vurgu-
layan Torgut, “İmkanlarımız kısıtlı olduğu için belli bir 
süre zorluk çektik. Ama daha sonra hayvanları alıp evi 
tadilat edince rahat ettik. Sabah 4’te keçiler dağa salı-
yorum. Saat 10 gibi getirip sağım yapıyoruz. Hayvanlar 
ve bizde dinleniyoruz. Akşamüzeri  yine yayılmaya sa-
lıyoruz ve saat  20.00 gibi eve getirip sağım yapıyoruz” 
diye konuştu.

Genelde keçilerin sütü ile yaptıkları peynirden ge-
çimlerini sağladıklarını aktaran Torgut, "Bu hayatımdan 
memnunum. Daha önce şehirde çeşitli işlerde çalıştım. 
Ama bu şekilde, doğa ile iç içe daha güzel yaşıyorum.  
Hedefim daha büyük. 400 hayvanla bu işi yapmayı dü-
şünüyorum. İleriye yönelik büyük hedeflerim var inşal-
lah da olur” şeklinde konuştu.

Köy hayatını, şehir 
yaşamına tercih etti

Elazığ'da çocuk yaşta geldiği şehirde 
20 yıl kalan 2 çocuk babası, devletten 
aldığı keçi desteği ile köy hayatına 
atıldı.
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Batman'ın Sason ilçesinde ipek böcekçi-
liği  üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede 
2009'da tütün ekiminin sona ermesinin 

ardından üç aileyle  başlatılan ipek böcekçiliği 
yetiştiriciliği 8 yılda büyük gelişme gösterdi. İlk  
yıl 80 kilogram koza üretimi gerçekleştirilirken, 
bu yıl 67 ailenin 3 tondan  fazla koza üretimi 
gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Köylülere mayıs ayında üreticilere be-
dava verilen tohumlar, beslenip  gelişim-
lerini tamamlamalarının ardından kozaya 
dönüşüyor.  Dut yapraklarıyla ipek  bö-
ceklerini besleyen köylülerin yaklaşık 40 
gün süren uğraşı, kozaları birliklere  satışla 
sona eriyor.

Sason Koza Birliği Başkanı Zülküf Aktaş 
ilçede ipek  böcekçiliğinin her geçen gün ge-
liştiğini belirterek, bu işten üreticilerin kısa  
vadede önemli kazanç sağladığını belirtti.

MANİSA'da, fi-
yatlardaki yük-
seliş nedeniyle 

tütün üretiminde yeniden 
artış yaşandı. Üretimi zor 
ve zahmetli olan ürünün 
kilo fiyatları 6 yıl önce-
sinde 10-12 lira arasında 
değişirken, bu yıl en az 
19 lira olması bekleniyor.

2000'li yılların başın-
da uygulanmaya başlayan 
kota nedeniyle adeta bit-
me noktasına gelen tütün 
üretimi, fiyatlardaki artışa 
bağlı olarak yeniden can-
landı. Manisa'da 2012'de 
22 bin üretici 362 bin 
dekar alanda 19 bin ton, 
2013'de 26 bin üretici 
421 bin dekar alanda 25 

bin ton tütün üretti. 2016 
yılında Manisa'da 15 bin 
150 üretici, 246 bin dekar 
alanda 16 bin ton tütün 
üretimi yaptı.

Bu yıl ise Manisa'nın 
birçok ilçesinde tütün 
üretimi arttı. Tütünün 
üretim merkezi olarak 
anılan Manisa'da Köprü-
başı, Demirci, Selendi, 
Gölmarmara, Gördes, 
Selendi ilçelerinde arazi-
ler tütünle doldu. Naylon 
seralar altında yetiştirilen 
tütün fideleri nisan ayın-
da toprakla buluştu. Üre-
timi zor ve zahmetli olan 
üründe kırma işlemine 
başlayan üreticiler bu yıl 
fiyatlardan umutlu olduk-
larını söyledi.

Alternatif ürün köylünün yüzünü güldürdü

Fiyatlar yükselince çiftçi üretimi artırdı

Batman'ın Sason  ilçesinde 
tütüne alternatif geliştirilen 
ipek böcekçiliğinde bu 
yıl 3 ton koza  üretimine 
ulaşılması hedefleniyor.

İlk hafta ipek böceğini küçük yap-
raklarla ardından büyük yapraklarla  
beslediklerini dile getiren Aktaş, koza 
üretiminin 35-45 gün arasında  ger-
çekleştiğini kaydetti.

Kısa vadede gelir getiren bu işi 
kırsalda oturan her ailenin  yapabile-
ceğini aktaran Aktaş, ilçede tütün ye-
tiştiriciliğine alternatif olarak  gelişti-
rildiğini vurguladı.

Yaklaşık 8 yıl önce tütün yetişti-
riciliğinin sona ermesiyle alternatif  
üretim arayışına girdiklerini işaret 
eden Aktaş, "Bu sayede ipek böcek-
çiliği ile  tanıştık. Tütünden daha me-
şakkatsiz ve daha fazla gelir getiriyor. 
Bölgede ilgi  çok iyi ancak eğitim ko-
nusunda sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini 
kullandı.

KİLOSU 50 LİRA
Koza alıcısının hazır olduğunu 

vurgulayan Aktaş, kozaları topladık-
tan  sonra kargoyla Eskişehir'deki 
Koza Birlik Toplama Merkezi'ne gön-
derdiklerini  söyledi.

Aktaş, "Kilosu 50 liradan satılıyor. 
Bu işi yapan aile, bir ayda 5 bin  lira 
kadar kazanç elde edebiliyor. Tohumlar 
devlet destekli olduğu için bedava  ve-
riliyor, dut ağacı da varsa hiçbir maliyet 
koymadan evinin önündeki dut  ağaçla-
rıyla bir ayda 5 bin lira kazanç sağlıyor."

Ergünü köyünde ikamet eden ve 
daha önce tütüncülükle ailesinin  ge-
çimini sağlayan Fatih Avcu, tütün 
yetiştiriciliğinin sona ermesi ile ipek  
böcekçiliği ile tanıştıklarını söyledi.  

İpek böcekçiliğinin tütünden daha ko-
lay  olduğunu vurgulayan Avcu,"35-40 
günde verim alıyoruz. İpek böceklerini 
dut  yapraklarıyla besliyoruz. Son aşa-
mada meşe dallarını üstlerine koyuyo-
ruz. İpek  böcekleri meşe yapraklarına 
koza örüyor. Bize o kozaları toplayıp, 
satmak  kalıyor." diye konuştu.

Yeni işlerinden memnun oldukla-
rını belirten Fatma Avcu ise, "35 gün-
dür  bu işle uğraşıyoruz, memnunuz. 
Buradan elde ettiğimiz kazançla 5 
çocuk  bakıyorum." şeklinde konuştu.

3 Sason Koza Birliği Başkanı 
Aktaş:  "Hiçbir  maliyet koy-

madan evinin önündeki dut ağaç-
larıyla üretici bir ayda 5 bin lira  
kazanç sağlıyor"

3 Üretici Avcu:  "Artık tütün 
olmadığı için biz de bu işi  

yapıyoruz. Elde ettiğimiz kazançla 
5 çocuk bakıyorum"
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Doğu Anadolu'nun 
en verimli top-
raklarından olan, 

iklimi ve coğrafi konumu 
dolayısıyla "Doğu'nun 
Çukurovası" olarak adlan-
dırılan Iğdır'da, 2017 yılı 
kayısı hasadı sezonu için 
yüzlerce kayısı bağında 
hasat çalışmaları sürdürü-
lüyor.

Türkiye'de kayısı üre-
timinde ilk sıralarda yer 
alan Iğdır'ın bağları, şu 
sıralar başlayan hasat için 
farklı illerden gelen çok 
sayıda tarım işçisini ağır-
lıyor.

Iğdır kayısısının ken-
dine has bir aroması ol-
duğunu ve bu meyveyi 
bir yiyenin bir daha yi-
yeceğini belirten Yolcu, 
"İlimizde bu yıl yaklaşık 
27 bin dekar alanda kayı-
sı üretimimiz var, rekolte-
nin de 37 bin ton civarın-
da olmasını bekliyoruz. 
Tabii bu üretim olduğu 
zaman ürünlerimiz sofra-
lık ve kendine has koku-
su, tadı olduğu için ihraç 
edilmesi konusunda da 
yol alacağımızı düşünü-
yorum." dedi.

Bu yıl gerçekleştirilen 
hasadın verimli olduğuna 
işaret eden Yolcu, şöyle 
konuştu:

"Bu durum ülke ve ili-
mizin ekonomisine katkı 
sağlayacak. Her yıl yeni 
kayısı alanları oluşturu-
luyor, bununla ilgili proje 
geliştiriyoruz, yeni kayısı 
bahçeleri de oluşturaca-
ğız. Her yıl bu alanlar 
arttığı için ister istemez 

rekoltenin de artacağına 
inanıyoruz. Kayısı için 
en riskli konu ilkbahar-
daki don olayları idi, çok 
şükür bu yıl kayısı don 
olayından etkilenmedi, o 
açıdan rekoltenin de iyi 
olacağını düşünüyoruz. 
Hasat başladı, bu hasat 
sadece Iğdır'ın tükettiği 
ve ihraç ettiği ürünler de-
ğil, İstanbul'a kadar, batı-
ya, çevre illere hep bizim 
kayısımız gider. Çevre ve 
batı illerini kapasitemiz 
oranında besliyoruz diye-
biliriz."

"İlk hasat verimli 
geçiyor"

Çiftçilerden Famil Ta-
lan da özellikle batı illerin-
den gelen firmaların Iğdır 
kayısısını toplatıp satışa 
sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin en lezzetli 
kayısıları arasında Iğdır 
kayısısının ilk sıralarda 
yer aldığını söyleyen Ta-
lan, "Iğdır'ın kayısısı ger-
çekten çok güzeldir, bu 
toprağın özelliğidir. Bu-
gün siftahını yaptık, inşal-
lah yüzümüzü güldürecek. 
İlk hasat verimli geçiyor, 
devamı olacak." dedi.

Kayısı ihracatçıların-
dan İbrahim Güven ise 
"Kayısı ilimiz için bu-
lunmaz bir değerdir, mil-
yonlarca liraya varan bir 
faydası vardır. Bağında 
2,5 lira maliyeti var. Ki-
losunun kaç paraya ihraç 
edileceği, ne kadar talep 
olacağı henüz belli değil, 
ileriki zamanlarda belli 
olacak." diye konuştu.

Doğu'nun Çukurova'sında 
'Sarı Elmas' hasadı...

Bitlis'in ceviz reçeli ihraç ediliyor

Türkiye'nin en 
önemli kayısı üretim 
alanlarından Iğdır'da, 
"sarı elmas" olarak 
da nitelendirilen 
kayısının hasadı 
hummalı şekilde 
sürüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen ceviz reçeli, besin değeri ve aromasıyla 
Almanya ve Rusya'dan da talep görüyor. Adilcevaz'da, 2002'de eski kaymakam 
Oral Karakaya'nın Nahçıvan'da görmesinin ardından ilçede de yapılmasına 
öncülük ettiği ceviz reçeli, birçok ailenin geçim kaynağı oldu.

Bu yıl da ceviz bahçesi olan vatandaşlara, kay-
makamlığın desteğiyle Halk eğitim Merkezi 

Müdürlüğünce reçel üretimi eğitimi verildi. İlçede-
ki yaklaşık 70 bahçede ve iki fabrikada yılda 30 bin 
şişe ceviz reçeli üretiliyor. Türkiye'nin çeşitli ille-
rinin yanı sıra Rusya ve Almanya'ya da gönderilen 
reçelin kilogramı 15-25 lira arasında satılıyor.

İlçedeki fabrikalar aracılığıyla geçen yıl yurt dı-
şına 3 bin şişe ceviz reçeli gönderildi. Bu yıl ise bu 
rakamın 5 bin şişeye çıkarılması amaçlanıyor.

"60 BİN AĞAÇTAN 2 BİN TON CEVİZ 
TOPLANIYOR"

Kaymakam Arif Karaman, yaptığı açıklamada, 
Adilcevaz cevizinin besin değerinin yüksekliği ve 
aroması ile diğer cevizlerden ayrıldığını söyledi.

İlçede yetişen cevizin doymamış yağ oranının 
çok yüksek, aromasının çok güzel olduğunu ifade 
eden Karaman, "Ceviz birçok hastalığa iyi geldiği 
gibi, yaşlanmayı engelleyen, alzaymır hastalığının 
önüne geçen ve beyin fonksi-
yonlarını çalıştıran bir meyve-
dir. İlçemizde 60 bin ağaçtan 
yılda yaklaşık iki bin ton ceviz 
elde ediliyor." dedi.

Karaman, ceviz reçelini 
kestane şekerinin muadili ola-
rak gördüklerini, iki ürünün 
lezzet olarak farklı olsa da üre-
tim anlamında ortak özellikler 
taşıdığını kaydetti. Ceviz reçeli 
üretiminde çoğunlukla ilçedeki 
kadınların çalıştığını dile geti-
ren Karaman, "Reçelimiz uzun 
süre muhafaza edilebiliyor ve 
yıl boyunca tüketilebiliyor. 

Lezzeti ve aroması güzel, organik bir ürün. Bu se-
beple üretim aşamasında yer alan hanımlarımızla 
gurur duyuyoruz." diye konuştu.

CEVİZİN REÇELE YOLCULUĞU
Bahçesinde organik ceviz reçeli üreticiliği ya-

pan İlhan Özatlar da bu ürünün çok zahmetli bir 
süreçten geçtikten sonra sofralara geldiğini aktara-
rak, şöyle konuştu:

"İlk önce olgunlaşmamış fındıktan biraz daha 
büyük cevizleri toplayarak zarını alıyoruz. 10 gün 
boyunca her gün suyunu değiştirerek bekletiyor 
ve acı suyunu akıtıyoruz. Daha sonra karbonat ve 
kirece yatırıyoruz. Daha sonra tekrar suda temizle-
nen cevizleri çatalla delerek içinin iyice temizlen-
mesini sağlıyoruz ve şekere yatırıyoruz. Kaynama 
sürecine gelen cevizlerimizi aromasını vermesi 
için kabuk tarçın ve karanfille süslüyoruz. Gür 
ateşte 4-5 saat kaynadıktan sonra kavanozlarla se-
rin bir ortamda saklıyoruz."
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Dünya gül çiçeği üretiminin yüzde 65’ini 
karşılayan Isparta’da kozmetik sektörünün en 
önemli ham maddelerinden gül yağı büyük 
emeklerle elde ediliyor. Kilosu yaklaşık 50 
bin TL olan fiyatıyla servet niteliği taşıyan gül 
yağından bir kilo elde etmek için 1 milyon 400 
bin adet gül tomurcuğunun işlenmesi gerekiyor.

Sabahın erken saatlerinde gül bah-
çelerinde toplanan güller, çuvallara 
konularak alım merkezlerine götü-

rülüyor. Tartımdan geçtikten sonra 400 
kilogram gül çiçeği 1.5 ton su dolu kaza-
na dökülerek kazanın kapağı kapatılıyor 
ve buhar verilerek kaynatılmaya başla-
nıyor. Kaynama sırasında gül çiçeğinde 
bulunan yağ kesecikleri patlıyor. Buhar-
laşarak suyla birlikte tüp içinden geçerek 
soğuk ortamda karşılaşıyor. Yoğunlaşma 
sonucu gül yağı ayrışmış bir şekilde cam 
fanusta toplanıyor. Ardından musluklar-
dan şişelere alınarak yağ odasına götürü-
lüyor. Burada filtreleme işleminden geçi-
rilerek gül yağı elde ediliyor.

KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN EN 
PAHALI HAM MADDELERİNDEN

Gül yağı fabrikasına gelen güllerin gi-
rişte tartımdan geçtikten sonra araçlardan 
indirilerek gül çiçeklerinin kazanlara ta-
şındığını belirten Gülbirlik Genel Müdürü 
Hasan Çelik, “Yapılan tartımlardan sonra 
her bir kazanını kapasitesine göre ortala-
ma 1.5 ton su ve 400 kilogram gül çiçeği 
kazanlara katılarak distilasyon yöntemiyle 

gül yağı elde edilmektedir. Gül yağı par-
füm ve kozmetik sanayinin en pahalı ve en 
önemli ham maddelerinden biridir. Bu fab-
rikada 11 adet kazan bulunmaktadır. 2 adet 
de ikinci distilasyon için kullandığımız ka-
zanlar faaliyet gösteriyor. Günde 80 tonun 
üzerinde gül işleme kapasitesine sahibiz. 
Sezon içinde değişik fabrikalarda üreti-
mi yapılan gül yağları merkezimizde bir 
araya getirilerek tek tipte ve kalitede gül 
yağı elde ediliyor. Bu gül yağı bizim tica-
ri olarak piyasaya sunduğumuz Gülbirlik 
kalitesindeki gül yağı. Gül yağı yanında 
gül konkret de üretiyoruz. Gül konkretinin 
diğer ismi katı gül yağı. Sıcak haldeyken 
akışkan olan konkret, soğutulduktan sonra 
krem kıvamında donar, güzel kokusuyla 
parfüm ve kozmetik sektöründe kullanıl-
maktadır” dedi.

TAMAMI İHRAÇ EDİLİYOR
Gül yağının kilogram fiyatı 12 bin euro 

iken, gül konkretinin kilo fiyatının bin 350 
avro olduğunu aktaran Çelik, “Tabi ran-
dımanları fark ediyor. Yaklaşık 4 ton gül 
çiçeğinden 1 kilo gül yağı elde edilirken, 
350 kilogram gül çiçeğinden 1 kilo gül 
konkreti elde ediliyor. Yaklaşık 1 milyon 
400 bin gül tomurcuğunun işlenmesinden 
bir kilo gül yağı elde ediliyor. Gerçekten 
çok zahmetli, alın teri, emek isteyen bir 
iş. İğneyle kuyu kazmak gibi. Bu sene 8 
bin ton rekolte bekliyoruz. Bu gülün iş-
lenmesiyle bin 500-bin 750 kilo gül yağı 
elde edileceği beklentisindeyiz. Konkret 
olarak da yaklaşık 20 ton civarında üretim 
bekliyoruz. Bunların tamamı ihracata gi-
diyor. Üretimin tamamı ihracata gidiyor. 
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, 
Kanada, Japonya, Hindistan, Körfez ülke-
leri gibi dünyanın dört bir yanına ihraç söz 
konusu. Bu yönüyle de bölge ekonomisine 
ciddi bir katkı sağlıyor. Hasat döneminin 
hava koşullarının iyi gitmesinden dolayı 
Temmuz ayına sarkacağını düşünüyoruz. 
Bu da hem üretici hem bizler için rahat 
bir sezonun geçmesi, kalitenin ve verimin 
mükemmel olması anlamına geliyor” şek-
linde konuştu.

1.4 milyon tomurcuktan elde edilip 
kilosu 12 bin euroya satılıyor!

Karadeniz Fındık ve Mamulle-
ri İhracatçıları Birliği  (KF-

MİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Edip Sevinç, 1 Eylül 2016-30 Ha-
ziran 2017 arasında  205 bin 282 
ton iç fındık ihraç edildiğini ve 
karşılığında 1 milyar 664 milyon 
87  bin dolar kazanç sağlandığını 
söyledi.

Sevinç, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, 2016-2017 fındık 
ihracat  sezonunda 10 ayın geride 
kaldığını belirtti.

Türkiye'den 1 Eylül 
2016-30 Haziran 2017 
arasında 205 bin 282 ton 
iç  fındık ihraç edildiğini 
ifade eden Sevinç, "Bunun 
karşılığında 1 milyar 664  
milyon 87 bin dolar gelir 
elde edildi. Veriler, geçen 
sezona göre miktarda yüz-
de  6,8, değer bazında ise 
yüzde 18,6 azalış olduğunu 
gösteriyor." dedi.

Sevinç, geçen sezonun 
aynı döneminde 220 bin 
210 ton iç fındık  ihracatı 
gerçekleştiğini, karşılığın-
da ise 2 milyar 44 milyon 
661 bin dolar gelir  elde 
edildiğini kaydetti.

Fındık ihracatının büyük kıs-
mının önceki yıllarda olduğu gibi 
AB  ülkelerine yapıldığına işaret 
eden Sevinç, AB dışındaki ülkeler 
ile deniz aşırı  ülkelere de ürün sa-
tıldığını söyledi.

Sevinç, 2016-2017 sezonunun 
31 Ağustos'ta sona ereceğini ha-
tırlatarak,  bu tarihe kadar Türki-
ye'nin fındık ihracatını artırması 
noktasında ellerinden  geleni ya-
pacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye 10 ayda 205 bin ton 
fındık ihraç etti

KFMİB Başkanı Sevinç: "Türkiye, 1 Eylül 2016-30 
Haziran 2017 arasında 205 bin 282 ton iç fındık 
ihraç etti ve karşılığında 1 milyar 664 milyon 87 
bin dolar kazanç sağladı"
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Edirneli üretici Ahmet Yürük, bölge topraklarına en 
uygun buğday ve ayçiçeği çeşitlerini bulmak için 

27 çeşit buğday ve 5 çeşit ayçiçeği deneme ekimi yaptı.
Edirne'nin Küçükdöllük köyünde yaşayan ve ha-

yatını tarımsal çalışmalara adayan Yürük, haftada 3 
gün tarlalarını ziyaret ederek çeşitlerin başak, yaprak 
ve boylarını inceliyor, hastalıklara ve yabani otlara 
karşı dayanma güçlerini not ediyor.

Çalışma ofisinde tohumları inceleyen Yürük, ek-
tiği çeşitlerin toprak ve iklim şartları karşısındaki 
durumlarını da bir ziraat mühendisi gibi araştırıyor.

Üretici Yürük, yaptığı çalışmalardan mali bir 
beklentisi olmadığını ve çalışmalarını gönüllü olarak 
yaptığını söyledi.

Emekli olduktan sonra tarımsal faaliyetlere ağır-
lık verdiğini, bölge ve ülke tarımına katkıda bulun-
mak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Yürük, "30 
yıldır tarımla uğraşıyorum. 2008 yılında öğretmen-
likten emekli olduktan sonra tarım çalışmalarına yö-
neldim. Bu arada buğday ve ayçiçeği üzerine tohum, 
ilaç ve gübre denemeleri yapıyorum." dedi.

Bu yıl 27 dönümlük alanda 27 çeşit buğday dene-
mesi yaptığını belirten Yürük, şunları kaydetti: 

"Hasat sonrasında alacağımız verim ve kalite 
oranlarına göre ektiğimiz çeşitler arasından toprak-
larımıza en uygun çeşitleri seçmeye çalışacağız. Tür-
kiye olarak geçtiğimiz yıllarda buğday anlamında 
kendimize yeten bir ülkeydik. Son yıllarda dışarıdan 
buğday ithal etme durumunda kaldık. O yüzden de 
verimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyorum. 
Edindiğim bilgi ve tecrübeyle çiftçilerimize katkıda 
bulunacağımı düşünüyorum. Çiftçilerimize de tav-
siyem ekim öncesi toprak tahliliyle yola çıkmalılar. 
Tohum seçimi ve toprak hazırlığı çok önemli. Bun-
ların ardından gübreleme ve ilaçlama süreçleri çok 
önemli."

Yürük, 27 çeşit buğdayın yanı sıra 8 dönümlük 
tarlasına 5 çeşit ayçiçeği deneme ekimi yaptı.

Ayçiçeğinin bölge çiftçisi için önemli olduğunu 
ifade eden Yürük, "Yaptığımız deneme ekimleriyle 
çeşitlerin farklı özelliklerini, hastalıklara dayanma 
durumlarını görüyoruz. Şu an itibarıyla ektiğim 5 
çeşit de gayet iyi görünüyor. Hasattan sonra her çeşi-
din ayrı ayrı verimine bakacağız. Laboratuvarda yağ 
oranlarını ölçeceğiz. Aldığımız sonuçlara göre değer-
lendirmemizi veriler ışığında yapacağız. Ben gönüllü 
olarak araştırmalar ve çalışmalar yapıyorum." diye 
konuştu.

Edirneli üretici 
Ahmet Yürük, 
bölge topraklarına 
en uygun buğday 
ve ayçiçeği 
çeşitlerini bulmak 
için 27 çeşit 
buğday ve 5 çeşit 
ayçiçeği deneme 
ekimi yaptı.

Çiftçiler en verimli tohumu arıyor
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Arpa ve buğday gibi ürünlerin ardından tarlada 
kalan otlara anız adı verilirken, anız ile ilgili, uz-
manlardan uyarı geldi. Bazı üreticilerin anızları 

yaktığını ve bunun tarlaya zararlı olduğunu ifade eden Zi-
raat Mühendisi Özkan Akgün, “Anız yakılması son dere-
ce tehlikeli ve zararlıdır. Her yıl ülkemizde yakılan anızın 
hava koşulları ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir 
yangına dönüşmesi sonucu hektarlarca orman yanmak-
tadır. Ayrıca, anız yakımı topraktaki organik maddele-
ri yok ettiği için toprağın verimini düşürür ve daha çok 
gübre kullanımına yol açar. Daha çok gübre kullanımı da 
su kaynaklarımızın kirlenmesine yol açar. Anız yakımı 
ile çıplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uğrar. 
Toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek sure-
tiyle düşer. Anız yakımı, atmosfere karbondioksit salarak 
küresel ısınmaya da katkıda bulunmaktadır. Yaban hayatı 
açısından da anız yakmanın ciddi etkileri vardır” dedi.

Ekin biçilirken yere düşen taneciklerden evcil ve 
yabani hayvanların beslendiğine dikkati çeken Ak-
gün, şöyle konuştu:

"Anız yakılırken bu tanecikler de yandıkları için, 
yaban hayatı bir besin kaynağını kaybetmiş ve belki 
de onu bekleyen kışı daha zor geçirmeye mahkum 
edilmiş olmaktadır. Eskiden biz de ekinden geri kalan 
sapları temizlemek için anız yakardık. Gerek tehlikesi 
gerekse verim düşüklüğüne neden olmasından dolayı 
artık yakma yerini sürmeyi tercih ediyoruz."

Anız Yakma Toprağa Zarar Veriyor
Tarım alanlarında anız yakmanın maddi 
zararlara yol açtığını, toprakta da verim 
düşüklüğüne neden olduğunu belirten 
uzmanlar, anız yakma yerine anızın toprağa 
karıştırılması gerektiğini bildirdi.

Diyarbakırlı çiftçiler bu yıl yağışların uzun sürmesinin verimi 
arttırdığını belirterek, geçen yıla kıyasla bu yıl dönüm başı 

ortalama 80 kilogram fazla ürün almayı beklediklerini kaydetti.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Yeşilli kö-

yünde ektikleri ürünlerin hasadına başlayan çiftçiler, 
yağışların uzun sürmesinin verimi olumlu yönde etki-
leyeceğini ifade etti. Mercimekten geçen yıla oranla 
bu yıl dönüm başı ortalama 80 kilogramlık bir artış 
beklediklerini ifade eden çiftçiler, mazot fiyatlarının 
yüksekliğinden şikayetçi.

150 dönümlük tarlalarında mercimek hasadına 
başlayan Ramazan Coşar, bu yıl yağışların kendileri 
için iyi olduğunu ifade ederek, “Mercimekler güzel 
geldi. Geçen yıl dönümü 200 kilogramdan kaldırdık. 
Bu sene de 270 ile 280 kilogram arası kaldırırız diye 
düşünüyoruz” dedi.

Çiftçi mercimekten 
umutlu






