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Yarısı Devletten 
Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş'te ‘Milli Tarım Projesi’ni açıkladı. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama ve Bakanlık bürokratlarının katıldığı toplantıda, 
Milli Tarım Projesini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, çiftçinin kullandığı 
mazotun yarısının devlet tarafından karşılanacağını müjdeledi. 

Başbakan Binali Yıldırım, "Gübrede KDV'yi kaldırdık. Yüzde 18 
ucuzlayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri burada bir çalışma daha yaptı. 
Gübre fiyatlarını yüzde 23 düşürdü. Böylece gübrede neredeyse 3'te 1 
oranında bir iyileşme sağladık." dedi. 

3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Tarım-
daki verimi önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 60 artıramazsak 
dünya insanlığı, gıda savaşlarıyla karşı karşıya kalacaktır. 
İşte Türkiye, bu gerçeklerden hareketle son 14 yılda tarımsal 
hasılasını 147 milyar liraya çıkardı." dedi. Haberi 4. Sayfada

Haberi 3. Sayfada

Başbakan Binali Yıldırım çiftçilere motorin müjdesi verdi:

Gübre fiyatları yüzde 23 düşürüldüBaşbakan 
Binali YILDIRIM

Bakan 
Faruk ÇELİK

"Verimi artıralım, 
gıda savaşları 

olmasın" 3 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı şirketleri; 
değerlendirme, koordinasyon ve istişare toplantısı 20-
23 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Toplantıda bölge birliklerinin ve bağlı şirketlerin faaliyetleri 
masaya yatırıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
istişare toplantısı 
Antalya'da yapıldı

Haberi 12. Sayfada

Tarım Kredi Kooperatiflerine 400 yeni personel alınacak
8'de
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Başbakan Binali Yıldırım yap-
tığı konuşmada: "Şimdiye ka-
dar destekler veriliyordu ama 

artık daha bilinçli hale gelecek. Bu 
ne demek; Türkiye'deki tüm ilçeler, 
iller tarım yapılan her yer tek tek ma-
saya yatırıldı. 941 havza ortaya çıktı. 
Bu havzalarda hangi ürünler yetişir; 
arpa, buğday, çeltik. Ürünleri havzala-
ra uygun 50 tane ürün var. Bizim için 
önemli sonuç alacak stratejik 19 ürün 
belirledik. Bu ürünleri hangi havzalar-
da daha iyi daha az maliyetli yetişiyor 
diye dağıttık. Mesela buğday her yerde 
desteklenecek. Yurdun hangi köşesinde 

buğday ekerseniz ekin destek alacaksı-
nız. Yem bitkileri her yerde desteklene-
cek. Bunlar dışında bir ürün ekmek is-
teyen ekebilir ama destek alamayacak. 
Piyasa düzenini sağlamak için Toprak 
Mahsulleri Ofisi etkin bir şekilde kul-
lanılacak. Yani biz istiyoruz ki herkes 
kafasına göre değil havzasına göre 
ekim yapsın. Hem çiftçi kazansın hem 
memleket kazansın.” dedi. 

Türkiye’nin üretimde akıllı tarıma 
geçeceğini kaydeden Yıldırım, “'Eke-
lim de Allah kerim' diyelim ama bu-
nunla yetinmeyelim baştan tedbirimizi 
alalım. Patates burada vazgeçilmez bir 

üründür. Bir başka il diyor ki patates 
iyi para getiriyor biz de ekelim. Herkes 
patates ekince piyasa çöküyor. Arz faz-
lası ya da arz azlığı olunca mağduriyet 
oluşuyor.” diyerek; ancak istikrarlı ve 
düzenli yapılan işin karşılığının alına-
bileceğini söyledi.

Piyasada fiyat istikrarının önemi-
ne vurgu yapan Başbakan Yıldırım, 
“Çiftçiler 1 yıl içinde tek bir başvuru 
yapacak. 12 parçaya yayılmış destekler 
hiç bir işe yaramıyor. 'O zaman öyle bir 
şey yapalım ki insanların aldığı destek 
anlamlı hale gelsin' dedik. Yılda iki se-
fer, bir ekim zamanı bir de hasat zama-
nı destek vereceğiz. Gübrede KDV'yi 
kaldırdık. Yüzde 18 ucuzlayacak. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri burada bir 
çalışma daha yaptı. Gübre fiyatlarını 

yüzde 23 düşürdü. Böylece gübrede 
neredeyse 4'te 1 oranında bir iyileşme 
sağladık. Mazotta da şimdi bir karar 
verdik. Çiftçinin kullandığı mazotunun 
yarısı kendinden yarısı bizden." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın prog-
ramı sonrası Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü Ayhan Karayama, 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
İrfan Karakaya, İzmir Bölge Müdürü 
M. Tevfik Ongun, Tarım Kredi Birlik 
Genel Müdürü Mahmut Candan ve 
T.K. Denizli Yem Şube Müdürü Cem 
Karataş İzmir Bölge Birliği personeli 
ile bir araya geldiler. Karayama ayrıca 
Bölge Birliğine bağlı Torbalı, Canlı, 
Kiraz, Ödemiş, Birgi, Akhisar Tarım 
Kredi Kooperatiflerini ziyaret ederek; 
çalışanlarla görüşmelerde bulundu.   

Başbakan Yıldırım, “Çiftçinin kullandığı 
motorinin yarısı devletten”

Bakan Çelik’e 
traktörlü teşekkür 

Bursa’da bir dizi ziyaret ger-
çekleştiren Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çe-
lik'in, İstanbul’a hareket ettiği 
sırada Dürdane köyü mevkiinde 
150 kadar çiftçi tarafından yolu 
kesildi. Teşekkür pankartlarını 
gören Bakan Çelik, korumalarına 
talimat vererek köylülerin bulun-
duğu şeride geçti. Burada köyü-
lerle görüşen Çelik, traktöre binip 

köylülerle birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Daha sonra traktör üze-
rinden köylülere seslenen Bakan 
Çelik, “Türkiye’nin dört bir ya-
nında tarımın, çiftçinin sıkıntıla-
rını konuştuk. Bunları konuşma 
noktasın da bırakmadık. Özellikle 
tarımdaki girdiler mazot ve gübre 
başta olmak üzere ciddi bir çalış-
ma yaptık. 2017 yılında ekilen ne 
varsa destekleri ve mazot desteği 

devlet tarafından ödenecek. Bu-
nun haricindeki destekler havza 
bazlı olacak. Yani Dürdane kö-
yünde ne ekilecek bunların tama-
mı belirlenmiş olacak. Daha sonra 
bunların ne olduğu duyulacak” 
diye konuştu.

Bundan sonra bilinçli çiftçilik 
yapılacağını belirten Bakan Çelik, 
“Ektim aldım. Verimi az oldu. Sa-
tıldı, satılmadı değil de, neye ihtiya-

cımız varsa onu ekeceğiz. İnşallah 
daha değerli satacağız. Helal rızık 
peşinde koşan çiftçimize destek ol-
maya çalışacağız. Sizler de ambar-
ları dolduracaksınız. İnşallah hep 
beraber memleket olarak zengin 
olacağız” dedi.
Bakan Çelik çiftçilerin yanından 
ayrılmadan önce kendisine hediye 
edilen meyve sepetini basın men-
suplarına dağıttı.

Mazot fiyatı çiftçi için yarı yarıya 
düşünce, Bursalı çiftçiler, teşekkür 
etmek için traktörleriyle Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik’in yolunu kesti. 

Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş'te ‘Milli Tarım Projesi’ni 
açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan 
Karayama ve Bakanlık bürokratlarının katıldığı toplantıda, 
Milli Tarım Projesini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, 
çiftçinin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından 
karşılanacağını müjdeledi. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
"Tarımdaki verimi önümüzdeki 30 yıl içinde 
yüzde 60 artıramazsak dünya insanlığı, gıda 
savaşlarıyla karşı karşıya kalacaktır. İşte Türkiye, 
bu gerçeklerden hareketle son 14 yılda tarımsal 
hasılasını 147 milyar liraya çıkardı." dedi.

Çelik, Erzincan Tavuk 
Kombinası açılışı ve 
Genç Çiftçi Projesi kap-
samında düzenlenen 

hayvan dağıtım töreninde yap-
tığı konuşmada, açılışı gerçek-
leştirilen tesislerin Erzincanlı-
lara hayırlı olmasını diledi.

Teknoloji gelişse de tarımın 
ilk insandan bugüne önemini 
kaybetmediğini ve kaybetme-
yeceğini vurgulayan Çelik, 
"Hangi çağda yaşarsak yaşa-
yalım tarımdan vazgeçemeyiz. 
Aksine nüfus artışı devam et-
tikçe, iklim koşulları değiştikçe 
tarımın daha çok önem kazan-
maktadır." diye konuştu.

Avrupa Birliği ülkelerinin 
tarıma bütçeden yüzde 40 pay 
ayırdığına dikkati çeken Çelik, 
2050 yılında dünya nüfusunun 
9,5 milyara ulaşacağını, günü-
müzde 1 milyar insanın açlıkla 
karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu tablo karşısında ülkele-
rin tarımdaki verimi yüzde 60 
artırması gerektiğini vurgula-
yan Çelik, "Eğer tarımdaki ve-
rimi önümüzdeki 30 yıl içinde 

yüzde 60 artıramazsak dünya 
insanlığı gıda savaşlarıyla kar-
şı karşıya kalacaktır. Bunları 
tarımın ne kadar önemli oldu-
ğunu bir kez daha vurgulamak 
için söylüyorum. İşte Türkiye, 
bu gerçeklerden hareketle son 
14 yılda tarımsal hasılasını 
147 milyar liraya çıkardı. Bu, 
önemli bir rakam. Bunları eli 
nasırlı olan, tarlasında, bağında 
çilelerle güneşin altında, soğu-
ğun altında üreten ve üretim 
için alın teri akıtan siz değerli 
kardeşlerimiz sayesinde ger-
çekleştiriyoruz. Ellerinize, yü-
reğinize sağlık diyorum." dedi.

"Topraktan fışkıran filiz 
ot değil, dedenizin saçı"

Bakan Çelik, insanların ih-
tiyaçlarının sınırsız olduğuna 
işaret ederek, şöyle devam etti:

"Onun için daha fazla çalış-
mamız ve gayret göstermemiz 
gerekiyor. Dört iklim bu güzel 
coğrafyada, üç tarafımız de-
nizlerle çevrili. Böyle güzel bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Erzin-
can meyvede, sebzede, tahılda 

ve özellikle hayvansal ürünler-
de son derece önemli bir şehri-
miz. Onun için bu güzel coğraf-
yada üzerimize düşeni yapmak 
durumundayız. Ecdadımız bu 
toprakları kanlarıyla yoğurdu, 
bize vatan yaptı. Hani şair di-
yor ya, 'Eş hele şu dağların üs-
tündeki karları, ot değil onlar, 
dedenin saçları.' Gerçekten de 
öyle. Bu güzel topraklar dede-
lerimizin kanlarıyla sulanmış 
ve topraktan fışkıran filiz ot de-
ğil, dedenizin saçı. Böyle güzel 
bir toprak, coğrafya bize ema-
net edilmiş. İşte biz de kanla 
yoğrulup bize teslim edilen bu 
toprakları, alın terlerimizi akı-
tarak, bolluk ve berekete dö-
nüştürmemiz gerekiyor."

Başbakan Yıldırım'ın, geç-
tiğimiz haftalarda İzmir'de ta-
rım alanında son derece önemli 
projeleri açıkladığını anımsa-
tan Çelik, "Bu projelerin gere-
ği olarak genel adlandırmayla 
Milli Tarım Projesi dediğimiz 
projeler çerçevesinde 2023 yı-
lında 150 milyar dolar tarımsal 
hasıla, 40 milyar dolar da ta-
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“Verimi Arttıralım, 
Gıda Savaşları Olmasın”

rımsal ihracat gerçekleştirmek 
için ne gerekiyorsa her türlü 
çalışmayı talimatlandırdılar. 
Biz de gece gündüz demeden 
bu talimatlar doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz." 
ifadesini kullandı.

"Amaç, insanların 
doğdukları yerde 

doyması"
Kanatlı sektörünü yakından 

ilgilendiren modern bir tesisin 
hizmete açıldığına işaret eden 
Çelik, tesisin Erzincanlı vatan-
daşlara hayırlı olmasını diledi.

Bakan Çelik, Türkiye'de ka-
natlı hayvan sayısının 316 mil-
yon olduğunu belirterek, şunla-
rı kaydetti:

"Piliç eti olarak üretiminde 
dünyada 10'uncu sıradayız, Av-
rupa Birliğinde ise üçüncüyüz. 
Erzincan'da kanatlı hayvan sa-
yısı 450 bin. Çevredeki kümes-
lere baktığımız zaman 490 bin. 
Bu rakamlar son derece önemli 
ve bir yıllığına 6 milyon kesim 
için sözleşme yapılmış bulunu-

yor. Bu kadar potansiyelin ol-
duğu bu alanda, böyle güzel bir 
tesisin, kombinanın Erzincan'a 
çok yakıştığını ifade etmek is-
tiyorum.

Bir diğer konu ise hibe ola-
rak, hükümet olarak çiftçiliği 
özendirmek, çiftçi ve hayvan-
cılıkla uğraşan kardeşlerimizin 
elinden tutmak için hibe prog-
ramı çerçevesinde genç çiftçi 
kardeşimiz için 181 projeyi 
devreye koyarak, 181 hanede 
bir mutluluğa vesile olacağız. 
Erzincan'da büyükbaş olarak 
618, küçükbaş olarak da 940 
hayvanın ailelere, sahiplerine, 
çiftçilerimize dağıtım törenini 
gerçekleştirmiş olacağız. Ama-
cımız, insanların doğdukları 
yerde doymasını sağlamaktır. 
Bizim derdimiz, mücadelemiz 
budur. Peygamber mesleği olan 
çiftçilik, hayvancılıkla insanla-
rımızın, gençlerimizin haşır ne-
şir olmalarıdır, bu mesleği de-
vam ettirmeleridir. İşte destek 
bizden emek sizden, bereket 
Allah'tan diyor, hayırlı olsun 
diyorum."
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, İzmir bölgesinde 
gerçekleştirdikleri kuru üzüm alımlarıyla üretici ortaklarına sahip çıkarak piyasada 
fiyat istikrarını sağladıklarını ifade etti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama İzmir 
Bölge Birliği ve bağlı Menemen, 

Kesik ve Bağarası Tarım Kredi Koope-
ratiflerinde incelemelerde bulunurken 
kendisine Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi İrfan Karakaya,  İzmir Bölge 
Müdürü Mehmet Tevfik Ongun, Gübre-
taş Genel Müdür Vekili Tahir Okutan, 
Tareks Tarım Ürünleri Genel Müdürü 
Burhanettin Topsakal, Tarım Kredi Bir-
lik Genel Müdür Vekili Mahmut Can-

dan ve TARKİM Genel Müdürü Kenan 
Koçoğlu da eşlik etti.

Karayama, İzmir Bölge Birliğine 
bağlı Manisa ilindeki kuru üzüm tarımı 
yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
birinci derece yetkilileri ile bir araya 
geldi.   Burada kooperatif personeline 
yönelik konuşan Genel Müdür Karaya-
ma, Tarım Kredi Kooperatiflerinin üre-
ticilerin her türlü girdisini temin etme-
sinin yanında, ürünleri değerlendirme 
amacıyla da alım yaptığını kaydetti.

Karayama ürün alımlarının amacının 
üreticilerin ürünlerinin değerlendirilme-
sinin yanında piyasanın regüle edilmesi 
de olduğunu ifade ederek “Tarım Kre-
di bu misyonu ile her zaman üreticinin 
yanında olmuştur. Tarım Kredi Koope-
ratifleri hem girdi satışlarında hem de 
ürün alımlarında, piyasada fiyat istikrarı 
sağlamaktadır. Kuru üzümde de piyasa-
nın 20-30 kuruş üzerinde fiyatla alıma 
başladık.” şeklinde konuştu.

Genel Müdür Karayama, Gübretaş 

İzmir Bölge Satış Müdürlüğü, Sıvı Toz 
Üretim Tesisleri ve Etis Lojistikte in-
celemelerde bulunarak; Genel Müdür 
Vekili Tahir Okutan’dan ve birim so-
rumlularından depolama tesisleri, sıvı 
toz üretimi, paketleme ve sevkiyat ko-
nularında bilgi aldı. Karayama ayrıca 
Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Musta-
fa Kaçire’yi makamında ziyaret ederek 
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 
Ziyarette Saruhanlı Ziraat Odası Başka-
nı Aydoğan Okur da hazır bulundu.

Karayama, “Piyasada fiyat istikrarı sağlıyoruz.”
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Genel Müdürü 
Ayhan 
Karayama 
İzmir Bölge 
Birliğinde 
incelemelerde 
bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama, İzmir 

bölgesinde gerçekleştirdikleri kuru 
üzüm alımlarıyla üretici ortaklarına 
sahip çıkarak piyasada fiyat istikrarını 
sağladıklarını ifade etti. 

Genel Müdür Karayama, Tarım 
Kredi’nin kuru üzüm alımlarını başta 
Manisa ili olmak üzere İzmir ve Deniz-
li illerine bağlı kuru üzüm tarımı yapı-
lan 47 kooperatifi aracılığıyla gerçek-
leştirdiğini belirtti. 

Kuru üzüm alımının uzman eks-
perler tarafından yapılmakta olduğunu 

kaydeden Karayama, 
"Uzman eksperler-
ce yapılan analize 
göre kalite kriterle-
rine uyması halinde 
üreticilerin ürünleri 
alınacaktır. Ortak ol-
mayan üreticilerin 
de ortak yapılarak 
ürünleri alınmaktadır. 

Piyasada yaşanan gelişmeleri dikkate 
alarak yeni alım fiyatlarımız 11 Ekim 
itibarıyla kalite kriterlerine göre 8,5 
numara- 3,25 tl/kg, 9 numara- 3,50 tl/
kg, 9,5 numara- 3,80 tl/kg, 10 numara 
kuru üzümde- 4,20 tl/kg olarak belir-
lenmiştir.” dedi. 

“Üreticiden Olumlu Dönüşler 
Aldık”

Genel Müdür Karayama, Tarım 
Kredi’nin üreticilerin başta nakit ol-
mak üzere üretimle ilgili tüm ihtiyaç-

larını peşin ya da kredili olarak karşıla-
dığını kaydederek; “Bütün yörelerdeki 
üreticilerde olduğu gibi kuru üzüm üre-
ticileri de ürünlerinin Tarım Kredi ta-
rafından alınmasını talep ettiklerinden; 
şirketimiz Tarım Kredi Birlik ile işbir-
liği yaparak kuru üzüm alımına başla-
dık. Bu kapsamda Tariş Üzüm Birliği, 
kendi ihtiyaçları olmayan depolarının 
kullanımını ve eksper ihtiyacını bedel-
siz olarak bize sağladı. Bu konuda ken-
dilerine teşekkür ediyoruz. Kuru üzüm 
alımına başlanması nedeniyle üreticile-
rimizden olumlu dönüşler almaktayız. 
Üreticilerimizin memnun olması bizle-
ri mutlu etmektedir.” şeklinde konuştu.

“Trakya’da 25 Bin Ton Ayçiceği 
Alımı Yaptık”

Trakya'da ilk defa bu yıl 25 bin ton 
ayçiçeği alımı yaptıklarını açıklayan 
Karayama, bu bölge dahil bir çok böl-
gede mısır alımının ise devam ettiğini 

ifade etti. Karayama, üreticiye ürün 
alımları konusunda destek verirken, 
tarımsal girdilerin şirketleri aracılı-
ğıyla piyasadan daha uygun fiyatla 
ortaklara ulaştırılması konusunda da 
kararlı olduklarını ifade ederek; şun-
ları kaydetti; “Bu amaçla, göreve gel-
diğimizden bu yana kimyevi gübre fi-
yatlarında yüzde 35 civarında indirim 
yapılmasını sağladık. Yemde fiyatla-
rımızın piyasa ile rekabet edebileceği 
düzeyde tedbir aldık. Yine TARKİM 
şirketimizin ilaçları piyasa fiyatları-
na göre uygun seyretmektedir. Günü-
müzde özellikle zamanında teslimat 
çok önemlidir. Bu nedenle koopera-
tiflerimizin, talep ettikleri emtiaların 
zamanında depolarında olmasını sağ-
layacak şekilde bütün şirketlerimizin 
gerekli lojistik tedbirleri alması için 
çalışıyoruz. Zira zamanında gelmeyen 
gübrenin, ilacın, tohumun hiç bir anla-
mı yoktur.” 

“Üzüm üreticisine sahip çıkıyoruz”
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Dünya fosfat ihracatının neredeyse tamamını karşılayan 
Fas’ın en büyük fosfat üreticisi OCP (Office Chérifien des 
Phosphates S.A) yetkilileri, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Genel Müdürü Ayhan Karayama ile bir araya geldi.

OCP şirketinin, Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü ve 

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Karayama ile bir araya geldiği 
toplantıda Gübretaş adına Genel Mü-
dür Vekili Tahir Okutan, OCP şirketi 
adına da Uluslararası Kalkınma İdare 
Müdürü Tarık Choho, Satış, Pazar-
lama ve Hammadde Tedarik Başkan 
Yardımcısı Mohamed Belhoussain, 
Avrupa Satış Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı El-houssine El Korno yer aldı. 

İki kuruluş arasında ileriye dönük 
gerçekleştirilebilecek işbirliği imkan-
larının da değerlendirildiği toplantı 
samimi bir ortamda gerçekleştirildi. 
Toplantıda Faslı üreticilerin tarımsal 
üretime dair taleplerinden, eğitim ko-
nusunda ülkemizde yapılacak çalış-
malara kadar bir dizi konu ele alındı. 

Ayrıca önümüzdeki günlerde Tarım 
Kredi heyeti olarak Fas’a yapılacak 
ziyarette, işbirliği imkanlarının ge-
liştirilmesinde de mutabakata varıldı. 
Toplantının sonunda taraflar birbirle-
rine bir araya gelmekten duydukları 
memnuniyeti ilettiler.  

1920’den beri uluslararası fosfat 
sektöründe faaliyet gösteren, Dün-
yanın fosfat ihracatının önemli bir 
bölümünü kontrol eden ve Fas’ın en 
büyük kuruluşu olan OCP (Office 
Chérifien des Phosphates S.A) şirke-
tinin, Türkiye’nin önde gelen tarım-
sal kuruluşları ile de ortaklığı bulu-
nuyor. Dünya fosfat rezervinin yüzde 
75’ine sahip bulunan Fas, dünyanın 
en büyük gübre ve fosfat ihracatçısı 
olarak OCP şirketi üzerinden ihracat 
ve üretim işlemlerini gerçekleştiriyor. 

Türkiye-İran 1. Tarım İş Forumu Toplantısı yapıldı

Tarım Kredi, dünya fosfat devi 
Fas’lı OCP şirketini ağırladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ğinde (TOBB) gerçekleştirilen 
Türkiye-İran Tarımsal İş Foru-

mu ve Türkiye-İran Tarım Yürütme 
Komitesi 6. Dönem Toplantısı'na Ta-
rım Kredi Kooperatiflerini temsilen 
Genel Müdür Ayhan Karayama katıldı. 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
üyesi de olan Tarım Kredi Kooperatif-
leri, Türkiye’nin İran’daki en önemli 
yatırımını şirketi Gübretaş aracılığıyla 
gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki iş-
birliği kapsamında Tarım Kredi Koo-
peratifleri İran’da 2008 yılında büyük 
bir yatırıma imza attı. Tarım Kredi Ko-
operatifleri, şirketi Gübretaş’ın lider-
liğini yaptığı konsorsiyum ile İran’ın 
en büyük petrokimya tesisi olan Razi 
Petrochemical Şirketi’ni 2008 yılında 
satın alarak Türkiye’nin yurtdışındaki 
en büyük sanayi yatırımını gerçekleş-
tirdi. Yıllık 3 milyon 515 bin ton kapa-
siteye sahip olan Razi tesislerinde 10 
fabrika bulunuyor. Razi Petrokimya, 
gerçekleştirilen tesis yatırımlarıyla ka-
pasite kullanım oranını ve verimliliğini 
artırmaya da devam ediyor. Bu hedef 
kapsamında toplam 16,3 milyon Euro 
(yaklaşık 53 milyon TL) değerinde bir 
yatırım bütçesiyle 2012 yılında başla-
nan yeni Amonyak Depolama Tankı 
ve Kazan inşaları tamamlanarak, 16 
Mayıs’ta düzenlenen törenle hizmete 
alındı. 

Toplantıda önemli açıklamalarda 
bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, İran ve Türki-
ye ekonomilerinin rakip değil, tarihi 
İpek Yolu'nda olduğu gibi birbirini 
tamamlayan nitelikte olduğunu söy-
ledi. Bakan Çelik, İran'a yönelik 
ekonomik yaptırımların kalkmasıy-
la ikili ticaretin hızla yükseleceğine 
işaret ederek, şunları kaydetti:

“İran Türkiye'nin Asya'ya açılan 
kapısı, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya 
açılan kapısı. 2013'te 22 milyar do-
ları bulan fakat geçen yıl 9,7 milyar 
dolara kadar gerileyen ikili ticaret 
hacmimizi Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 30 
milyar dolar hedefine çıkarmak için 
her alanda olduğu gibi tarım alanında 
da çok çalışmalıyız. 10 milyar dolara 
yakın ticaret hacmi içinde tarımsal 
ürün ticaretimizin payı 353 milyon 
dolarla sadece yüzde 3,6 düzeyinde. 
Bu her iki ülkeye de yakışmayacak 
bir rakam.”

Küresel ekonomik kriz sonrasın-
da gerek sosyal, gerek siyasal birçok 
sorunun yaşandığını ve kırılgan sü-
recin devam ettiğini hatırlatan Çelik, 
tarımın önemini öne çıkaran çalış-
malarda İran ile iş birliği içinde ol-
duklarını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin bölgesin-
de yaşanan sorunlara rağmen son 27 
çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne işa-
ret eden Çelik, ekonomik büyüme-
nin 2009'dan bu yana yılda ortalama 
yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleştiği-
ni dile getirdi.

“Tarımsal ihracatımız 16,8 
milyar dolara yükseldi”

Çelik, Türkiye'nin 54,7 milyar 
dolarlık tarımsal gayrisafi milli hası-
lası ile Avrupa'nın en büyük tarımsal 
gücü haline geldiğini belirterek, “Ül-
kemiz, 192 ülkeye bin 680 çeşit ta-
rımsal ürün ihraç eden bir ülke haline 
gelmiş ve tarımsal ihracatımız 16,8 
milyar dolara yükselmiştir. 2023 he-
defleri kapsamında 150 milyar dolar-
lık tarımsal hâsıla ve 40 milyar do-
larlık tarımsal ihracata ulaşmak için 
çalışmalarımız hızla sürüyor.” diye 
konuştu.

Aralarında Tahran'ın da bulundu-
ğu başkentlerde tarım müşavirlikleri 
açacakları müjdesini veren Bakan 
Çelik, şöyle devam etti:

“İran ve Türkiye rekabetle küçül-
mek yerine iş birliğiyle büyümeyi 
tercih eden iki ülke. 160 milyonluk 
toplam nüfusa ve 100 milyar doları 
aşkın toplam tarımsal hasılaya sahip 
iki ülkenin iş birliğiyle oluşturacağı 
sinerji, bölgenin huzur ve barışı için 
son derece önemlidir.”

“Türkiye, tarım alanında çok 
değerli rol oynayabilir”

İran İslam Cumhuriyeti Tarım Se-
ferberliği Bakanı Mahmud Hojjati de 
Türkiye'nin Akdeniz iklim özelliğini 
taşıdığını, İran'ın ise kuzey ve batıda-
ki iklime benzediğini belirterek, bunun 
tarım alanındaki ortak çalışmaların ze-
minini hazırladığını söyledi.

Türkiye'nin özellikle ambargo 
döneminde İran'ın yanında durması-
nın, ortak çalışmalar için zemin ha-
zırladığını vurgulayan Hojjati, “Şim-
diye kadar hayvancılık, ziraat ve su 
ürünleri konusunda güzel iş birlikleri 
yapılmıştır. Türkiye, tarım alanında 
çok değerli rol oynayabilir.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Hojjati, İran'da tarım ürünleri-
nin yüzde 90'ından fazlasının köyde 
yetiştirildiğine işaret ederek, bu ne-
denle daha fazla tarım ürünü yetiştir-
menin, bölgenin kalkınması için son 
derece önemli olduğunu ifade etti.

İki ülkenin özel sektörünün ortak 
yatırım yapabileceğine dikkati çeken 
Hojjati, helal piyasaya ürün sunmak 
için de daha fazla iş birliği yapılabi-
leceğini belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İran ve Türkiye'nin 
rekabetle küçülmek yerine iş birliğiyle büyümeyi tercih ettiğini 
belirterek; "160 milyonluk toplam nüfusa ve 100 milyar doları aşkın 
tarımsal hasılaya sahip iki ülkenin iş birliğiyle oluşturacağı sinerji, 
bölgenin huzur ve barışı için son derece önemlidir." dedi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Merkez Birliği Rehberlik ve 

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünye-
sinde çalıştırılmak üzere 10 mü-
fettiş yardımcısı, Türkiye genelin-
de 16 bölge birliği müdürlüğüne 
bağlı kooperatiflerde istihdam 
edilmek üzere 110 lisans, 114 ön-
lisans mezunu ve 166 Ziraat Mü-

hendisi olmak üzere toplam 400 
personel alımı yapacak. Alımlar 
ÖSYM tarafından açıklanacak 
KPSS sonuçlarına göre yapı-
lacak olup, mülakata çağrı ile 
genel ve özel şartlara ilişkin 
hususlar ilerleyen günlerde 
www.tarimkredi.org.tr internet 
adresinde ilan edilecek.

Tarım Kredi Kooperatifleri, farklı yer ve 
birimlerde görevlendirilecek 400 yeni 
personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 

Tarım Kredi Kooperatiflerine 
400 yeni personel alınacak

Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçiye tam destek

Tarım  Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretim 
sürecinde çiftçiye gübre, tohum, makina 

ve ekipmana dayalı tüm desteği sağlıyor. Tarım 
Kredi Kooperatifinin pancar ve diğer tarımsal 
ürünlerin yetiştirilmesinde destek verdiği sa-
halardan biri ise Polatlı Kocahacılı Köyü. 

Polatlı Tarım Kredi Kooperatifine 2012 
yılında Kocahacılı Köyü’nde katılan ilk ortak 
olduğunu belirten Kocahacılı Köyü Muhtarı ve 
çiftçi Gıyas Ünal, 50 senedir çiftçilik yaptığı-
na değinerek, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
sağladığı imkanlara ilişkin “40 senedir pancar 
yetiştiriyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri ara-
cılığı ile mazotumuzu, gübremizi ve ilacımı-
zı alıyoruz. Köyümüze de şubesini açtırdık.” 
şeklinde konuştu. Tarım  Kredi Kooperatifleri  
aracılığı ile 6 Ay faizsiz olarak motorin aldık-

larına dikkat çeken Ünal, kimyevi gübre, ser-
tifikalı tohumluk, zirai ilaç, motorin, zira  alet 
ve makineleri zamanında temin edebildiklerini 
kaydetti.

Ünal, aldıkları tarımsal girdileri ise 1 yıl 
sonra pancar bedellerini aldıktan sonra öde-
meye başladıklarını belirtti. Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin sigortacılık faaliyetlerine de 
değinen Ünal, ürünlerini Tarsim kapsamında 
yaptırdıklarını ve bedelini harmandan sonra 
ödediklerini söyledi.

Çiftçi Cengiz Gürer ise 25 yıldır geçim 
kaynağının tarım olduğunubelirterek, Tarım 
Kredi Kooperatifi ile tanışmasının 2013 yılın-
da gerçekleştiğini kaydetti. Gürer, kooperatife 
ortak olduğunu ve kooperatifin imkânlarından 
duyduğu memnuniyetini dile getirdi. 

  5 bin 300 dekar 
şeker pancarı üretimi

Tarım Kredi Kooperatiflerine 2012 yılı itibari ile bağ-
lanan Polatlı’nın Kocahacılı Köyü’nden 20, diğer köy-
lerden 55 yeni ortak kaydı yapılmış olup bu köylerdeki 
toplam üretici sayısı 497 kayıtlı ortak sayısı ise 75, 61 
bin 912 metre kare kayıtlı arazi alanda ise 5 bin 300 de-
kar şeker pancarı üretimi yapılmakta. 

Tarım  Kredi Kooperatifleri, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Polatlı Kocahacılı 
Köyü’nde pancar ekimi yapan çiftçiler kooperatifin sağladığı imkanları anlattı.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Ayhan Karayama 4 Kasım 2016 tarihinde Konya 
Bölge Birliği çalışma alanında bulunan Aksaray, Niğde 
ve Nevşehir illerinde bir dizi incelemelerde bulundu.  

Çeltik Üreticileri Tarım Kredi Kooperatiflerinin hizmetleriyle 
kazançlarını katlıyor. 

Ziyaretlerde Genel Müdür Karaya-
ma’ya Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mesut Ölmez, Merkez 

Birliği Denetçisi İsmail Daşdelen, Genel 
Müdür Yardımcısı Mümtaz Büyüknalça, 
Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Bülent 
Akça, Lisanslı Depoculuk  Genel Müdürü 
Nurettin Avcı, Tareks Tohumculuk Ge-
nel Müdürü Burhanettin Topsakal, Kon-
ya Bölge Birliği Bölge Müdürü Mustafa 
Odabaşoğlu, Bölge Müdür Yardımcıları 
Yakup Kasal ve Mehmet Uzun eşlik etti.

Genel Müdür Karayama ve beraberin-
deki heyet, Aksaray Valilik Hizmet Bina-
sında; Aksaray Valisi Aykut Pekmez ile T.K. 
Yem tarafından Aksaray’da yapılacak yeni 
yem fabrikası ve lisanslı depoculuk ile ilgili 
olarak genel değerlendirmelerde bulundu. 
Akabinde Aksaray Ticaret Borsası ve Ak-
saray Belediye Hizmet Binasına da ziyaret 
gerçekleştiren heyete Aksaray Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı da eşlik etti. 

Karayama, TK Plastik 
Fabrikasında da İncelemelerde 

Bulundu 
İMECE Plastik’e ait Aksaray TK Plas-

tik Fabrikasında, Aksaray Valisi Pekmez ile 
birlikte incelemelerde bulunan Genel Mü-
dür Karayama başkanlığındaki Tarım Kredi 
Heyeti bu ziyarette yapılacak yatırımlar için 
tahsis edilecek olan arsa ile ilgili görüşme-
ler yaptı. Heyet, daha sonra Konya Bölge 
Birliğine bağlı; Zengen, Niğde ve Bor ko-
operatiflerinde ve Nevşehir Derinkuyu’da 
bulunan TAREKS Tohumculuk’a ait yer altı 
patates deposunda incelemelerde bulundu. 

Halisdemir Ailesine Ziyaret 
Niğde ilinin Bor ilçesine bağlı Çukurku-

yu köyünde ikamet eden Şehit Ömer Halis-
demir’in ailesini de ziyaret eden Genel Mü-
dür Karayama ve beraberindeki heyet, şehit 
babasına başsağlığı dileğinde bulundu. 

Çetinkaya Tarım Kredi Kooperatifi 
ortaklarından uzun yılardır Çeltik 

üretimi yapan Mustafa Tepe, "4 yıldır 
çeltiği Tarım Kredi Kooperatifine ve-
riyorum. Kooperatiften Tohum, gübre, 
mazot, zirai alet ve ilaç bunun yanın-
da yakacak kömür, yem gibi her türlü 
ihtiyacımızı karşılamakta. Zirai ilaç-
lama ve tohum hakkında kooperatifin 
mühendisleri tarafından bilgilendirme 
yaparak ortaklarına yardımcı oluyor.

Çeltik üreticisi hayati Arar, "40 yıl-
dır çeltik üretimi yapıyorum.200 ton 
çeltik ekimi yaptım. Şimdiye kadar bu-
nun 155 tonunu Tarım Kredi Koopera-
tifine verdim. Kooperatif bizim tüm 
ihtiyaçlarımızı gideriyor. 4 yıl önce 
sel olduğunda tarım sigortamı yaptır-
mış olsaydım faydalanacaktık. Şimdi 
Tarım Krediye sigorta yaptırıyorum.
Yüzde elli Tarım sigortasında indirim 
uygulanıyor. Çok memnunuz."

İkiztepe Tarım Kredi Kooperatifi 
ortaklarından Kadir Düzgün, "20 yıl-
dır çeltik üretimi yapıyorum. Ektiği-
miz mahsulleri alıyor. Koyun desteği 
de veriyor. Ürünlerim ve koyunlarım 
Tarım Kredi tarafından sigortalı. Ta-
rım Krediyi tercih etmemin nedeni gü-
venilir oluşu. Tarım aletlerimi ve hay-
vanların yem ihtiyaçlarını da buradan 
karşılıyorum."

15 yıldır çeltik üretimi yapan Mü-
min Çandar, "Genel olarak üretici 
malını Tarım Kredi Kooperatifine ver-
meye çalışıyor. Mazot, gübre,yem ve 
hayvan aldım. Veteriner desteği sağlı-
yor. 24 saat her türlü konuda yardım 
alıyoruz. Mesai gözetmeksizin mazot 
alabiliyoruz. Tarım Krediye sigorta 
yaptırmamın sebebi faiz oranlarının 
yüzde 8'den, yüzde 4’e düşmesi. 2012 
yılında mısırın selden zarar gördü. Si-
gorta sayesinde zararım karşılandı."

Çeltik Üreticisi 
Tarım Krediyle kazanıyor

Tarım Kredi Yemden 
Aksaray’a yeni fabrika

Antalya'nın Aksu ilçesinde bin 121 
dönüm üzerine kurulan ve ziyaretçi-

lere kapısını 23 Nisan'da açan EXPO 
2016 Antalya kapsamında, Ulus-

lararası Bahçe Bitkileri Üreticileri 
Birliği (AIPH) Genel Sekreteri ve 

Onursal Jüri Başkanı Tim Briercliffe 
başkanlığındaki 9 kişilik jüri, üç kez 

bahçeleri gezerek, değerlendirme 
yaptı. 

Uluslararası jürinin değerlendir-
mesi sonucu, dereceye giren katılım-

cılara ödülleri verilmek üzere, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik, AIPH Başkanı Bernard Oos-
terom, Antalya Valisi Münir Kara-

loğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel ve yabancı konuk-

ların da katılımıyla "EXPO 2016 
Antalya Ödül Töreni" düzenlendi.
Ödül töreninde EXPO tarafından 

Tarım Kredi Kooperatifleri; “Türkiye 
tarımının biyoçeşitliliğinin sürdürü-
lebilirliğini amaçlayan kurum, sergi 

alanında kurdukları bahçe ile hedef-
leri doğrultusunda ziyaretçilerinde 

farkındalık oluşturmayı başarmıştır.” 
ifadeleriyle nitelendirildi.

Expo 2016 Antalya Biyoçeşitli-
lik Alt Temasına Uygun Kurumsal 
Bahçe Özel Ödülü’nü Tarım Kredi 
Kooperatifleri adına Antalya Bölge 

Birliği Müdürü İbrahim Kamil Kaba-
lar, Expo 2016 Antalya Yönetim Ku-
rulu Üyesi Kültür Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü 

Dr. Adnan Aslan’ın elinden aldı.
Tarım Kredi Kooperatifleri, 

EXPO 2016 Antalya’da 23.04.2016 
– 30.10.2016 tarihleri arasında 191 

gün boyunca 4,5 milyon ziyaretçi 
ağırladı. Bu ziyaretçi sayısı ve 54 

katılımcı ülke ile EXPO 2016 An-
talya bugüne kadar gerçekleştirilen 

bahçecilik EXPO'ları arasında önem-
li bir yer elde etti. Bu ziyaretçilerin 
yaklaşık 3'te biri, yani 1,5 milyonu 

çocuklardan oluştu.

EXPO 2016 Antalya’da 
Tarım Kredi’ye Ödül!

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri, 

‘EXPO 2016 Antalya 
Ödül Töreni’nde 
Biyoçeşitlilik Alt 

Temasına Uygun 
Kurumsal Bahçe 

Özel Ödülü’nü 
almaya hak kazandı.  
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Cumhurbaşkanlığı tarafından ha-
zırlanan “15 Temmuz Şehitleri 
Belgesel Filmi” ile açılışı yapı-

lan toplantıda, Bölge Birliklerinin ve 
bağlı şirketlerin faaliyetleri masaya ya-
tırılarak; kooperatiflerin ve bölgelerin 
sorunları, çözüm önerileri ve üzerinde 
çalışılan projeler hakkında görüşüldü.

“Tek bir kooperatifimizin 
dahi kapanmasına müsaade 

etmeyeceğiz.”
Tarım Kredi’nin Türkiye ve Dünya-

da stratejik önem taşıyan tarım sektörü 
için çalıştığının altını çizen Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü, “Kurumumuz 2000’li yılların 
başında Dünya Bankası’nın, hakkında 
kapatılması ile ilgili rapor düzenlediği 
bir ortamdan, 2002’den sonra istikrarlı 
bir hükümet ile beraber şaha kalkarak 
bugün itibarı ile tarım sektörünün en 
önemli finansörlerinden biri olmuştur. 
Maalesef ki 2000’li yıllarda bine yakın 
kooperatifimiz kapatılmıştır. Biz bu ku-
rumun çalışanları olarak, bundan sonra 
tek bir kooperatifimizin dahi kapanma-
sına müsaade etmeyeceğiz. Kapanan 
her kooperatif, yöresindeki tarım hiz-
metlerinin aksamasına ve çiftçilerimi-
zin tarımdan uzaklaşmasına sebebiyet 
vermektedir. Bundan sonraki birinci he-
defimiz teşkilatımızın temeli olan birim 
kooperatiflerini daha güçlü hale getir-
mek, böylelikle çiftçilerimizin ülkemi-
zin her karış toprağında; daha kaliteli, 
uygun fiyatlı ürün ve hizmet almasını 
sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Külcü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in koordinasyonuy-
la oluşturulan Milli Tarım Projelerinin 
icrası için yoğun çaba sarf etmek zorun-
da olduklarını da belirtti.

“Şikayet odaklı değil çözüm 
odaklı çalışmalıyız.”

“Bizler Tarım Kredi ailesi olarak 
üzerimize düşen görevleri ülkemiz ve 
çiftçilerimize yaraşır şekilde yapmak 
zorundayız” diyen Külcü, “Kurumun 
her birimi, gece gündüz demeden, doğ-
ruluktan dürüstlükten ayrılmadan ça-
lışmak zorundadır.  Kurumumuzun en 
önemli tedarikçisi olan şirketlerimiz; 
dış piyasa fiyatlarını analiz edip koope-
ratiflerimize sektörde rekabet sıkıntısı 
yaşatmayacak şekilde ürün tedarikini 
sağlamalıdır. İştiraklerimiz kooperatif-
lerimizi hazır pazar olarak görüp reha-
vete kapılmamalıdır. Şikayet odaklı de-
ğil çözüm odaklı çalışmalıyız. Mesai 
mefhumu gözetmeksizin çalışmakla 
mükellefiz. Ülke olarak geçirdiğimiz 
kritik süreçten, alnımızın akıyla çıkma-
mıza vesile olan çok değerli yönetim ku-
rulumuza, genel müdürlüğümüze, bölge 
birliklerimize ve şirket yöneticilerimize 
çalışmalarından dolayı canı gönülden 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Allah bu hainlere direnerek 
darbenin başarılı olmasını 

engelleyen bütün milletimizden 
razı olsun”

Konuşmasına 15 Temmuz’daki hain 
kalkışmayı kınayarak başlayan Genel 

Müdür Ayhan Karayama ise, “Ön-
celikle, uluslararası güçlerin piyonu 
olan satılmış fetöcü alçakların 15 
Temmuz gecesi bu millete yaşattık-
ları darbe girişimini nefretle kını-
yor,  başta ortaklarımız ve yakınları 
olmak üzere bütün şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmetle ve minnetle 
anıyorum. Allah onlardan razı olsun. 
Allah bu hainlere direnerek darbenin 
başarılı olmasını engelleyen bütün 
milletimizden razı olsun. Tarım Kre-
di Kooperatifleri ve iştirakleri, ilk 
geceden itibaren gerek darbeye karşı 
durarak, gerekse demokrasi nöbetle-
rine katılarak ve katılanlara kumanya 

dağıtarak destek oldu. Ayrıca şehit 
ailelerine yardım kampanyasına katı-
larak üzerine düşen görevi yaptı. Bu 
çerçevede bütün arkadaşlara teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Göreve başladıkları tarihten itibaren 
merkez birimlerden brifingler aldık-
larını belirten Karayama şunları kay-
detti: “25 Nisanda bölge birlikleri ve 
iştirak genel müdürleri ile Ankara'da 
toplantı yaptık. Kurumun fotoğrafını 
çektik ve yapacaklarımızı planladık. 
Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi or-
taklarına doğrudan hizmet götüren 
çok özel bir kurum. Kendimize he-
def olarak ortağa hizmeti, bakanlıkla 

Tarım Kredi Kooperatifleri istişare toplantısı Antalya'da yapıldı

Selahattin KÜLCÜ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı şirketleri; değerlendirme, koordinasyon 
ve istişare toplantısı 20-23 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri istişare toplantısı Antalya'da yapıldı

koordineli çalışmayı ve tarım poli-
tikalarının sahaya yansıtılmasının 
Tarım Kredi aracılığıyla gerçekleş-
tirilmesini belirledik.  Göreve baş-
ladığımız andan itibaren, ortakları-
mıza hizmetin en iyisini götürmekte 
üstlendiğimiz görevin sorumluluğu-
nu ve bilincini hiçbir zaman göz ardı 
etmedik.” 

“Gübrede yüzde 35, yem 
fiyatlarında yüzde 20 indirim 

yaptık”
Tarım Kredi’ye bağlı iştiraklerin 

çiftçilere daha iyi hizmet verebilme-

lerini teminen şirketlerin birleşme 
işlemlerini tamamladıklarını kayde-
den Karayama,  “17 olan şirket sayı-
mız birleştirme işlemleri neticesinde 
12 şirket çatısı altında toplanmıştır. 
Sağladığımız girdi destekleriyle 
ortaklarımızın maliyetlerini düşür-
meyi hedefledik. Bu amaçla; or-
taklarımızın daha uygun fiyatlar ile 
tarımsal girdilere ulaşımlarını sağla-
mak üzere gübre ve yem fiyatlarında 
indirime gittik ve tavan fiyat uygu-
lamasına geçtik. Gübrede yüzde 35, 
yem fiyatlarında yüzde 20 indirim 
yaparken; aynı girdilerin komisyon 
oranlarını maksimum yüzde 8 ile sı-

nırladık ve tavan fiyat uygulamaya 
başladık.  Hükümetimizin çiftçiyi 
destekleme politikaları çerçevesinde 
kredilerin konusuna göre değişmek-
le beraber yüzde 5’e varan indirim 
yapılırken temerrüt faiz oranların-
da da yüzde 1-2 oranında indirime 
gidildi. Sabit komisyon uygulama-
sı kaldırılarak değişken komisyon 
yerine de kaynak kullanım katılım 
payı uygulamasına geçildi. Türkiye 
sınırları içerisinde meydana gelen 
afetlerden etkilenen ve çiftçi kayıt 
sistemine (ÇKS) kayıtlı ortakların 
Bakanlar Kurulu Kararları kapsa-
mında kooperatiflerimizden kullan-
mış oldukları düşük faizli kredileri-
ne bir yıl süre ile yüzde 3 faiz oranı 
üzerinden erteleme getirildi.” ifade-
lerini kullandı.

2016 yılında sigortacılık konu-
sunda da iyi bir sezon geçirdiklerini 
kaydeden Karayama, “Prim üreti-
minde konsolide olarak Eylül sonu 
itibariyle yüzde 36 seviyesinde ar-
tış sağlanmış.tarım sigortası üreti-
mi 236 Milyon TL’den 321 Milyon 
TL’ye yükseltilmiştir.” dedi.

“Ortaklarımızdan 
ürettikleri ürünleri 

alarak onları ürünün 
pazarlanması anlamında da 

destekliyoruz”
Karayama, Tarım Kredi Koopera-

tiflerinin buğday, arpa, mısır, çeltik, 
ayçiçeği, kabak çekirdeği gibi bir-

çok ürünün alımını yaptığını hatır-
latarak; “Ortaklarımızdan ürettikleri 
ürünleri alarak onları ürünün pazar-
lanması anlamında da destekliyoruz. 
Bu şekilde hem piyasayı regüle etme 
görevini sürdürüyor hem de bor-
ca karşılık alımlarla ortaklarımızın 
kooperatiflerimize olan borçlarını 
ödemelerini sağlıyoruz. Bunlara ek 
olarak ülkemizin depolama sorunu-
nun giderilmesi amacıyla lisanslı 
depoculuğa uygun depo yaptırılması 
için harekete geçtik. Çankırı Lisans-
lı Depoculuk ve T.K. Lisanslı Depo-
culuk Şirketlerini kurduk ve bu ko-
nudaki çalışmalarımız hali hazırda 
devam ediyor.” şeklinde konuştu

Karayama, “Kurumumuzun ül-
kemiz tarımına ve ekonomisine kat-
kısı; yaptığımız işin önemini gözler 
önüne sermektedir. Bugün bulundu-
ğu noktada emsalleri içerisinde üst 
noktalarda yer alan Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin yakaladığı bu istikra-
rın bozulmaması en büyük temenni-
miz. Bunun için de herkesin üzerine 
düşeni en iyi şekilde yapacağına ve 
başarılı faaliyetlerimizin katlanarak 
süreceğine yürekten inanıyorum” di-
yerek sözlerini sona erdirdi.

Toplantıya, Merkez Birliği Yöne-
tim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Ge-
nel Müdür Yardımcılarının tamamı,  
bölge müdürleri ve bölge müdür yar-
dımcıları, Merkez Birliği’ndeki tüm 
daire başkanları ve birim müdürleri, 
bağlı şirketlerin müdürlerinin tama-
mı katıldı.Ayhan KARAYAMA
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Tarım Kredi ekonomiye yön veriyor
Ordu’nun Perşembe 
ilçesine bağlı 
Medreseönü 
mahallesinde 
bulunan Tarım Kredi 
Kooperatifi, üyelerine 
desteğin en iyisini 
sağlıyor.

B alıkçılara ve diğer işlerle uğ-
raşan ortaklarına her anlamda 
destek veren Tarım Kredi Ko-

operatifleri, bu şekilde ekonomiye de 
önemli derecede katkı sağlıyor. 

Herkes kooperatifimizin bizlere 
sunduğu imkânlardan memnun

Medreseönü Tarım Kredi Kooperati-
fi Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Uçar 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada : “Bu 
yıl inşallah daha ucuza ve çok balık yi-
yeceğiz. Bu zamana kadar görülmemiş 
bir bereket var denizlerde. Balık çok 
olduğu için fiyatlar uygun. Fakat bu du-
rum bir sıkıntıyı ortaya çıkarıyor. Ucuz 
balık olduğu için büyük kayıkçılar zarar 
edebiliyorlar. Ağırlıkları 1 kilograma 
yakın palamut balıkları tanesi şuan 2 
TL’ye kadar düştü. Bu sıkıntı balıkçılar 
için var ama vatandaşlar bu durumdan 
dolayı çok memnunlar. Bu yıl palamut 
ve istavrit bereketi var. Mezgit ve hamsi 
de bu yıl çok çıkıyor. Balıkçılar için iyi 
bir sezon geçiyor. Balıkçıların çoğu Ta-
rım Kredi Kooperatiflerine üyeler. On-
ların bütün işlemlerini burada yapıyo-
ruz. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda 
bizler her konuda kendilerine yardımcı 
oluyoruz. Kimseyi, özellikle de ortakla-

rımızı mağdur etmiyoruz. Tarım Kredi 
Kooperatifi bütün ihtiyaçlarımızı genel 
anlamda karşılıyor. Fındık dönemi geç-
tiğinde bölgemizde maddi olarak bayağı 
zorlanıyoruz. Bu anlamda kooperatifi-
miz yardımcı oluyor. Gübre ihtiyacın-
dan evimizde ki şekere kadar koopera-
tifimiz karşılıyor. Çiftçilere her zaman 
destek veriyor. Herkes kooperatifimizin 
bizlere sunduğu imkânlardan memnun” 
dedi.

Başkan Uçar: “Kendi bölgemizde 
genel olarak fındık olmadığından üye-
lerimizin Tarım Krediye borçlarının 
zamanında ödenmesi için bazı kolaylık-
lar yapmak istiyoruz. Bu durumla ilgili 
Bölge Müdürümüzden özel görüşerek 
talepte bulunacağız” şeklinde konuştu. 

Çok fazla avlanması fiyatları 
düşürüyor

Medreseönü Tarım Kredi Kooperati-
fi Denetim Kurulu Başkanı Şevki Ata-

gül: “Balık sezonu iyi geçiyor. Avcılığın 
daha bilinçli olması gerekiyor. Palamut 
balığı balıkçı arkadaşlarımızı çok mem-
nun etti. Avcılıkta bir taban oluşturmak 
gerekiyor. Çok fazla avlanılması fiyat-
ları düşürüyor. Kooperatifimiz balıkçı-
lara ve fındıkçılık yapan üreticilerimize 
önemli derecede katkılar sağlıyor. Bu 
imkanları bizlere sunan değerli büyük-
lerimize teşekkür ediyorum.Tarım Kre-
di Kooperatifleri her zaman üyelerine 
önemli derecede destekler veriyor ve bu 
sayede ekonomide güçleniyor” dedi. 

Bölgemizde kooperatifimiz 
ekonomiye yön veriyor

Medreseönü Tarım Kredi Koope-
ratifi Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul 
Ağaca şunları kaydetti: “Bölgemizde iyi 
bir palamut mevsimi yaşanıyor. Tezgâh-
larda da bunun yansımasını görüyoruz. 
Palamut ve istavrit en çok çıkan balıklar 
arasında yer alıyor. Çinekop da iyi çıkı-

yor diyebilirim. İlk tezgaha indiğindeki 
fiyatla bugünkü fiyatlar arasında dünya 
kadar fark var . Vatandaşlar  bu yıl balı-
ğı  çok yiyecek. Balıkçılar, Tarım Kre-
di Kooperatifimizden her zaman kredi 
alıyorlar ve her anlamda sezon öncesi 
bunu kullanıyorlar. Ortaklarımız oldu-
ğu için her konuda kendilerine yardım-
cı oluyoruz. Bölgemizde balıkçılık ve 
fındıkçılık ile ekonomi dönüyor. Bunlar 
birbirini tamamlıyor.”  

Bu yıl palamut, çinekop, 
istavrit, mezgit iyi olacak                        

ve bol yiyeceğiz
Medreseönü Su Ürünleri Kooperati-

fi Başkanı Mehmet Beyazıt ise yaptığı 
açıklamada: “Yıllardır Tarım Kredi Ko-
operatifinde Yönetim Kurulu üyesiyim. 
Gerçekten bizlere her anlamda kolaylık 
sağlıyorlar. Palamut balığı çok oldu-
ğunda hamsi de  çok oluyor. Bugünler-
de palamut çok iyi çıkıyor . Bizler çok 
mutluyuz. Tabi palamut çok tutulduğu 
zaman ister istemez fiyat düşüyor. Tutu-
lan balığı değerlendirmek çok zor bizler 
için. Çok tutulduğu için balık ucuz olu-
yor. Buna bir kota getirilmesi gereklidir 
diye düşünüyorum. Tabi bugünlerde 
denizde palamut bereketi var. Vatandaş 
ucuz balık yiyor fakat balıkçılarımız çok 
kazanamıyor. Denge kurmak gerekiyor. 
Bu yıl palamut, çinekop, istavrit, mezgit 
iyi olacak ve bol yiyeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Beyazıt: “Tarım Kredi Ko-
operatifimizden kredilerimizi kullanı-
yoruz, Kömür, gübre, yağ, şeker ve her 
ihtiyacımızı  karşılıyoruz. Yıllarca biz-
lere, üyelerimize önemli destekler sağ-
lamıştır. Kullandığı kredilerle balıkçı 
arkadaşlarımız tamiratlarını yaptırıyor, 
ağlarını yeniliyor. Bundan sonra da biz-
lere katkı sağlayacaktır.” dedi. 
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üreticiler örtü altında 
tutulan sofralık yaş üzümlere gözleri gibi bakıyor. 

Sabahın erken saatlerinde bağlarına girip üreticiler sal-
kımları tek tek kontrol ederek daha kaliteli hale getiri-
yorlar. Öğle saatlerine kadar çalışan üreticiler iş bitimin-
de demledikleri çayla yorgunlarını atıyor. 

Sarıgöllü üzüm üreticileri üzümlerinin daha kaliteli 
olması için sabahın erken saatlerinden ailece veya tarım 
işçileri ile birlikte üzüm bağlarına girerek, salkımları 
adeta dantel gibi işleyerek salkımları daha kaliteli hale 
getiriyorlar. Üzüm bağlarındaki hummalı çalışmalar 
öğle saatlerine kadar devam ederken, üzüm üreticileri 
demledikleri çay ile de dinlenme fırsatı buluyor. 

Üzüm bağlarındaki altın sarısı üzüm asmalarının al-
tında yudumlanan çayların kendilerini dinlendirdiğini 
kaydeden Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Ala-
addin Akengin, "Bağlarımıza gözümüz gibi bakarak, 
kaliteli üzümler hazırlarız. Bağlarımızın üzeri koruma 
amaçlı örtü altında. Salkımlar da bozulan üzümleri al-
maktayız. İhracat için gereken ne ise yapılmaktadır. Bir-
likte üzüm bağlarının içinden çıkmıyoruz. Yorulunca da 
birlikte çay içerek dinleniyoruz. Çay içerken üzümlerin 
altın sarısı rengi ve kalitesi bizleri dinlendiriyor." dedi.

Kahramanmaraş’ta yapılan araştırmalar neticesinde 3 
yıl önce alternatif ürün olarak üretimine başlanan 

kivi, ilk meyvesini verdi. Kilosu 3-4 liradan toptan satışa 
sunulan kivi, üreticisinin yüzünü güldürdü. 

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçe-
si arasında yer alan Sır Barajı bölgesinin nemli ortamın-
da yetişen kivide ilk hasat başladı. 

Üretici Adem Demirel, teknik destek ve fidan alarak 
bu bahçeyi kurduğunu ifade ederek, "Yetiştirdiğimiz ki-
vimiz çok güzel. İnşallah bunun güzel de bir pazarını bu-
lursak daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Üzüm bağlarına 
gözleri gibi 
bakıyorlar

Kivi pazarına 
Kahramanmaraş da 
girdi

Sarıgöl emcelli 
mahallesinden 
üzüm üreticisi 
Alaaddin 
Akengin,üzüm 
bağında üzümlerin 
altında çay içerek 
yorgunluk çıkarıyor.
Üzümlerin güzelliği 
de sahibini 
sevindiriyor.
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Tefecilerin Eline Düşmekten 
Kurtulduk

Tarım Kredi Kooperatifleri sayesin-
de tefecilerin eline düşmekten kurtul-
duklarını vurgulayan Çolpan Muhtarı 
Mehmet Nihat İnayetoğlu, “Harran Ta-
rım Kredi Kooperatiflerini kendi evimiz 
gibi benimsiyoruz. Bütün alışverişle-
rimizi orada yapıyoruz. Beş yıldır ben 
alışveriş yapıyorum. Tefecilerin eline 
düşmedik, kurtulduk. 12 ayın içerisinde 
istediğimiz zaman parayı ödeme taahhü-
dünde bulunuyoruz. Çok rahatız, bütün 
çiftçilere de tavsiye ederim. Koopera-
tifle çalışmaları çok iyi olur. Bir de ilaç 
bakımından, dışarıda satılan ilaçlarla 
kooperatifte satılan ilaçlar arasında fark 
var. Ne fark var, dışarıda çok sayıda 
sahte ilaç satılıyor. Bu nedenle çiftçiler 
mağdur oluyor. Bizim kooperatiften al-
dığımız ilaçlar garantili. Mağdur olmu-
yoruz. Kooperatiften çok memnunuz. 
Tohumu aldığımızdan bu yana mühen-
dislerle diyalog içerisindeyiz. Tarlaları-
mızı kontrole geliyorlar. Alışverişimiz 
ve diyalogumuz kendileriyle çok iyi. 
Her şeyde bize yardımcı oluyorlar. Ken-
dilerine telefon açtığımız zaman anında 
geliyorlar, müdahale ediyorlar.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 
Her Şey Var

Tarım Kredi Kooperatifleri orta-
ğı Mehmet Ulutatar ise desteklerinden 
dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Tarım Bakanlığına teşekkür ederek, 

“Harran Ovası bereketli topraklar. Bu 
toprakların değerini, kıymetini bilme-
miz hepimizin görevi. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, Bakanların, Başba-
kanların herkesin kıymetini bilmesi ge-
rekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar 
çiftçilik yaparak geçimimizi sağlamaya 
çalışıyoruz. Destek almıyor muyuz, alı-
yoruz tabiki. Özellikle Tarım Kredi Ko-
operatiflerinden, Tarım Bakanlarından 
Şanlıurfa’ya verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ederiz ama bunun artarak de-
vam etmesi gerekiyor. Hükümetimizin 
önünde milli tarım projesi diye bir proje 
var. Bunu en yakın zamanda, ivedilikle 
hayata geçirmesini istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde her 
türlü ürünü bulduklarını söyleyen Meh-
met Ulutatar, “İlacından, gübresinden, 
her türlü ürünü bulabiliyoruz. O konuda 
gönlümüz rahat. Bizim yerimiz gibi. Or-
tak olduğumuz için de rahat giriyoruz, 
konuşuyoruz, tartışıyoruz” dedi.

Bilinçli Sulama ve Sertifikalı 
Tohum Verimi Arttırdı

Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalış-
maları sonucu bilinçli sulama teknikleri 
uygulamaya koyduklarını söyleyen Toy-
tepe Muhtarı Mustafa Deniz, “1998’den 
sonra sulama sistemlerinin değişmesiyle 
birlikte, eskiden kuyuyla suluyorduk, şu 
anda baraj suyuyla suluyoruz. O dönem-
den sonra bizler bilinçli tarıma geçtik. 
Ekimlerimizi sertifikalı tohumlarla ya-

pıyoruz. Devletin kooperatiflere deste-
ğini daha güçlü bir şekilde hissetmek 
istiyoruz. Harran Ovası olarak pamuk 
üretiminde Türkiye’de ilk sıralardayız. 
Kendimizce de bu işi epey ilerlettik 
ama devletin desteklerinin arttırılma-
sını bekliyoruz. Şu anki durumda güb-
relemeyi, sulamayı epey kontrolümüz 
altına aldık. Eskiden verilen su miktarı 
şu anda bilinçli sulamayla yarıya düştü. 
Ancak verim arttı. Bunun sebeblerinden 
biri sertifikalı tohum, diğeri ise iyi güb-
releme. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
bize danışmanlık hizmeti vermesi, bizi 
bu yönde daha da geliştirdi. Bu yetmez 
dedik ve Ankara’ya sesimizi duyurduk. 
Mazot desteğini yüzde 50’ye çıkarttı-
lar. Harran Ovası olarak bu konuda çok 
teşekkür ediyoruz ama bu sistemimizin 
daha da güçlenmesi için daha önce de 
dediğim gibi Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin daha da güçlenmesi gerekiyor. 
Şu anki durumlarda tarımı iyi yapıyoruz 
ama bunun yanında devletin bir havza 
çalışması var. Havza sistemini çiftçileri-
miz çok iyi bilmiyor. Ne ürün alınacak, 
ne ürün ekilecek, destekleme durumları 
nedir bilmiyoruz. Önümüzdeki dönem-
lerde bunun da toplantılarla çiftçiye an-
latılmasını istiyoruz çünkü pamuk des-
teklemesi ile buğday, mısır desteklemesi 
çok farklı. Alternatif ürünler ne olabilir, 
pamuk ekmeyin, şunu ekin denildiği za-
man biz oradaki destekleme durumunu 
bilmediğimiz için 2017 yılında ne eke-
ceğimiz konusunda tamamen kararsız 
durumdayız. Havza çalışması o döneme 

kadar sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı, 
inşallah devlet bu konuda bize yardımcı 
olur. Ben Harranlı bir çiftçi olarak bize 
yardımcı oldukları için Tarım Kredi Ko-
operatiflerine çok teşekkür ediyorum. 
Bizi bu konuda çok bilgilendiriyorlar” 
ifadelerini kullandı.

Kooperatifin Desteğiyle Birlikte 
Pamuk Üretimine Kalite Geldi

Harran Ovasında Tarım Kredi Koo-
peratifiyle birlikte tarımın her geçen gün 
daha da kaliteli hale geldiğini söyleyen 
Harran Tarım Kredi Kooperatifleri Zi-
raat Mühendisi Yakup Tavaş, “Harran 
Ovasında 500 bin dekarlık alanda pa-
muk tarımı yapılmaktadır. Geçen yılın 
ortalamasına göre 350 bin dönüm alan-
da pamuk ekimi yapıldı ve verim 530 
kilogram civarında. Bu yıl da 400 bin 
dekarlık bir alanda pamuk ekiGıda Ta-
rım ve Hayveancılık Bakanlığının yap-
tığı desteklemeler sonucu 400 bin dekar 
alanda ekim yapılacak ve bunun ortala-
ma verimini de 600 kilogram civarında 
beklemekteyiz.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
Desteğiyle Verimde Yüzde 30 

Artış
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 

her zaman çiftçinin yanında oldukları-
nı dile getiren Tarım Kredi Kooperatif-
leri Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet 
Aksoy, "Ülkemizde pamuk üretiminin 
yaklaşık yüzde 10’nunun gerçekleştiği 
Harran ovasındayız ve pamuk üreticile-
rimizle birlikteyiz. Tarım Kredi Koope-
ratifleri olarak toprak hazırlama aşama-
sından ekim ve hasat dönemini de içeren 
bu evrelerin tamamında; çiftçilerimizin 
bilinçli bir tarım yapması, sertifikalı to-
hum kullanımı, doğru gübre kullanımıy-
la birlikte daha yüksek verim ve daha 
kaliteli ürün elde etmeleri için sahada, 
çiftçilerimizin yanında oluyoruz.” dedi.

Tarım Krediyle Harranlı çiftçinin yüzü gülüyor
Harran Ovasında 
Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 
desteğiyle kaliteli 
ürün kaldırıp daha 
fazla verim elde eden 
çiftçiler, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine 
desteklerinden dolayı 
minnettar olduklarını 
ifade ettiler.
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Türkiye’nin en zengin yöresel mut-
fak kültürüne sahip olan Elazığ’da 
üzüm ve cevizle hazırlanan Orcik, 

kadınlar tarafından organik olarak yapıla-
rak dünya pazarına sunuluyor.

Osmanlı döneminde yapılan ancak 
o dönem ticaret imkanı olmayan doğal 
vitamin ve tatlı kaynağı Orcik’in vatanı 
Elazığ’da, üzüm hasadıyla birlikte tat-
lı bir telaş başladı. Eylül ayında başla-
yan üzüm hasadı ile birlikte toplanan 
üzümler uzun bir yolcuğunun ardından 
cevizle buluşarak Orcik’e dönüşüyor. 
Köylüler, uzun uğraşlar sonucu yaptık-
ları Orcik’i yurt içi başta olmak üzere 
dünyaya pazarlıyor. Yurtbaşı'nda 60 
dönüme yakın üzüm bağları olduğunu 
ve Eylül ayı itibariyle hasada başladık-
larını ifade eden 5 çocuk annesi 71 ya-
şındaki Sündüs Atila, ürettikleri pestil, 
Orcik ve pekmezi yurt içi ve dışı piya-
salarına sunduklarını söyledi.

71 yaşında yarım asırdır Orcik 
yapıyor

Osmanlı’dan günümüze kadar ge-
len Orcik'i 50 yılı aşkın bir süredir ya-
pan Sündüs Atila, çocukluk zamanında 
anne ve babasından bunu yapmasını 
öğrendiğini söyledi. Daha önceleri Or-
cik'in ticaretinin olmadığını aktaran 5 
çocuk annesi Atila, "Daha sonra bağlar 
geliştiği için ticarete başladık. Yurt içi 
ile birlikte, Hollanda, Almanya, Sudi 
Arabistan başta olmak üzere yurt dışına 
da satış yapıyoruz. Evimize göre geli-
rimizi sağlıyoruz. Üzümümüzü telef et-
miyoruz” dedi.

Orcik yapımı sabah ezanı ile 
başlıyor

Sabah ezanı okunmadan kalktığını 
vurgulayan Atila, “Ateşi yakarım. Üzü-
mün temizliğini ve süzmesini yaparım. 

Orcik, köylü kadınların elinden dünya pazarına gidiyorOrcik, köylü kadınların elinden dünya pazarına gidiyorOrcik, köylü kadınların elinden dünya pazarına gidiyor   

Daha sonra dinlendirip toprağını veri-
rim. Sermesiyle beraber 1 günümü alı-
yor. Kazanına göre sabah namazından 
gecenin 3’üne kadar benim zamanımı 
alabiliyor. Zahmeti çok” diye konuştu.

Gençlerin öğrenme isteğinin olma-
masından sitem eden anne Atila, çevre-
sindeki bir çok kişinin ise artık Orcik 
yapmak için kendini yormadığını, geç-
mişte olduğunun tam tersine yardımlaş-
manın azaldığını aktardı. Bazen işleri 
yetiştirmek için yemek yeme fırsatı 
bile bulamadıklarını anlatan Atila, ken-
di yaptığı organik ürünlerin piyasada 
bilinmesi nedeniyle imalathanelerde 
yapılan ürünlerin satışlarını etkilemedi-
ğini söyledi. 

Organik tarım adına çiftçilere destek 
sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Or-
ganik Proje Teknikeri Mustafa Yaşar ise, 
“Çiftçilere, hem taze sebze, meyve hem de 
bu tür ürünlerin satışlarında yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. İç piyasa ve Avrupa’ya satıl-
malarıyla belirli bir gelir kaynağı oluşuyor. 
Burada aslında emekçiler parayı çok kazan-
mıyor. O kadar emek vermesine rağmen 
25, 30 liraya sattıkları ürünü, aracılar yüzde 
100'lük bir farkla müşteriye satıyor. Bu ko-
nuda daha duyarlı olunarak üreticinin hak-
kını vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Elazığ'da köklü bir geçmişe sahip olan 
Orcik, Artvin'de küme Kahramanmaraş ve 
çevresinde ise Cevizli sucuk olarak adlan-
dırılıyor. 

Kadınların ekonomiye kazandırdığı Osmanlı’dan 
günümüze kadar gelen doğal tatlı ‘Orcik’ yapımı 
başladı.
Elazığlı köylüler tarafından organik olarak üzüm ve 
cevizden yapılan Orcik dünyaya pazarlanıyor.
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Gümüşhane’de ‘Genç Çiftçi’ 
projesi kapsamında Tekke 

köyünde bin tavuktan oluşan do-
ğal tavukçuluk işletmesi kuran 
Leyla Gündüz’e 30 bin liralık çeki 
teslim edildi. 

Kırsal Kalkınma Destekleri 
Genç Çiftçi Projelerinin destek-
lenmesi kapsamında Gümüş-

hane’nin merkeze bağlı Tekke 
köyünde farklı bir proje ile bir 
ilke imza atıldı. Bakanlıktan 
30 bin TL’lik hibe almaya hak 
kazanan genç çiftçi Gündüz, 
doğal tavukçuluk işletmesinde 
bin adet tavuk kapasitesiyle 
projesini tamamlayarak yumur-
ta üretimine başladı.

Gümüşhane’de ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında 
Tekke köyünde doğal tavukçuluk işletmesi kuran 
Leyla Gündüz’e 30 bin liralık çeki teslim edildi.

 ‘Genç Çiftçi’ projesi meyvelerini 
vermeye başladı 

Alaplı ilçesindeki bal üreticileri, arıların 
telef olmaması ve sağlıklı, kaliteli bal 

üretimi yapılması için kovan bakımlarına 
başladılar. 

Havaların soğumaya başladığı bugün-
lerde sonbahar bakımını yapan arı kovan 
yetiştiricisi Sadık Birsen, arıcılara yöne-
lik kışlatmaya ilgili uyarılarda bulundu. 
Sadık Birsen Alaplı’da arıların kışlatma 
dönemindeki yapılması gerekenleri an-
lattı: "Sonbahar bakımı çok iyi yapılan arı 
kovanları kışı atlatarak bahara çıkabilir. 
Bunun içindir ki bu dönemde kovanların 
temizliğini ve yiyecek durumuna göre 
takviyesini yapıyoruz. Kovandaki uçuş 
deliklerini ve aynı zamanda arı miktarına 
göre bölme tahtaları ve kovan hacminin 
küçültülmesi gerekiyor.”

Gümeli beldesinde 10 yıldır orga-
nik bal üretimi yapan Sadık Birsen ken-
dilerinin önceki yıllarda açılan arıcılık 
kurslarına katılarak arı kovanlarının ba-
kımı konusunda bilgi aldıklarını, bu yıl 
arıcılar olarak arı kovanlarının sonbahar 
bakımına başladıklarını ifade etti. Alaplı 
ilçesinde yaklaşık 7 bin kovandan 50 ton 
civarında kestane ve orman gülü balı üre-
timinin de gerçekleştiği öğrenildi.

Alaplı’da arı 
kovanlarına 

sonbahar bakımı
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Kış sebzelerini hasat etmeye başladıklarını belir-
ten çiftçiler, şunları ifade ettiler, “Kış mahsulleri 

hasat edilmeye başlandı. Başta karnabahar, brokoli, 
pırasa, ıspanak, lahana, şalgam, turp gibi ürünleri 
hasat ediyoruz. Çiftçi olarak şu an itibarı ile mahsu-
lün fiyatından memnunuz. Ovamızda her türlü seb-
ze yetiştiriliyor. Hemen arkasından yazlık ürünlerin 
ekimine başlayacağız. Yenişehir ovası Bursa’nın en 
fazla tarım yapılan ovalarından. İlçemizde her türlü 
sebze yetiştiriyoruz” 

Verimli topraklara sahip Bursa’nın 
Yenişehir ilçesinde kışlık sebzeler 
bu yıl çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Kış sebzeleri çiftçinin yüzünü güldürdü

Örnek çiftçi Alican Açkan; kaysı, 
karpuz, kavun ve elmanın yanı sıra, 

ektiği turşuluk domatesin de hasadına 
başladı. Oba köyünde organik tarım ya-
pan ve yetiştirdiği ürünleri bölge illeri 
ile yurtdışına da satan Alican Açkan, 
“Iğdır ve çevre illerin ihtiyacını karşıla-
mak için turşuluk domates yetiştirdim. 
Yetiştirdiğim bütün ürünler tamamen 
doğal ve organiktik. Hiçbir katkı mad-
desi veya herhangi bir hormon yoktur. 
Hasadına başladığımız turşuluk doma-
tesler neredeyse bitmek üzere” dedi.
Iğdır'da üretilen organik turşuluk 
domatesler, vatandaşlar tarafından da 
büyük ilgi görüyor.

Iğdır'ın turşuluk 
domatesi 

tezgahlarda
Iğdır'ın Oba köyünde yaşayan ve 
'örnek çiftçi' olarak bilinen Alican 
Açkan’ın yetiştirdiği turşuluk 
domates tezgahlarda yerini aldı.
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Yukarı Fırat Havzası'nda 
üretilen dünyaca ünlü şeker 
fasulyesinin hasadı Gümüşha-

ne'nin Köse ilçesinde tamamlandı.
Önceki yıllarda arpa veya buğday ekilen, 

bir çoğu da boş bulunan araziler, bölgede yapılan gö-
let ve barajlarla birlikte değerlendirilmeye başlandı. 
Önceki yıllarda yürütülen projenin ardından fasulye 
üretimine yönelen üretici sayısında hızla artış yaşanır-
ken, sulu tarıma geçilmesiyle birlikte bu sayının daha 
da artması bekleniyor.

Öğretmen örnek olsun diye kuru fasulye 
ekimi yapıyor

İlçede öğretmenlik yapan fakat farkındalık oluştur-
mak ve insanlara üretimin önemini anlatmak için fasulye 
eken Habip Şen, “Köse fasulyesi Türkiye’de marka de-
ğeri olan bir ürün. Bu yıl daha önce amatörce yaptığımız 
fasulye üretimini daha profesyonel üretime dönüştürdük. 
Karadeniz bölgesinde tutulan Köse, Kelkit, Şiran fasul-
yesinin Türkiye çapına yayılmasını istiyoruz. Fiyatı çok 
düşük değil, güzel gelir kapısı olabilir. Biraz emeği var. 
Devlet her türlü desteği veriyor. İnsanlarımız boş gezme-
sin üretim yapsınlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü uzmanlarından sürekli destek alıyoruz” dedi.

Ticaret olarak değil de insanlara bu iş yapıldığında 
boş kalan arazilerin nasıl değerlendirilebileceğini anlat-
maya çalıştığını ifade eden Şen, “Ürünün bir sürü aşa-
ması var. Ekimi, çapası, sulaması, toplaması, kurutması 
ve son aşamada patoza vurarak ürünümüzü çıkaracağız. 
Daha sonra elemesi ve seçimi var. Seçimi bittikten sonra 
paketleyip tüketimine sunacağız” diye konuştu.

“Türkiye’nin en iddialı ve en lezzetli kuru 
fasulyesi”

Üreticilerden Veysel Cebel ise Yukarı Fırat havza-
sında bulunan Köse ilçesinde üretilen fasulyenin Tür-
kiye’de en lezzetli ve en iddialı kuru fasulyesi oldu-
ğuna vurgu yaparak, “Lezzetli olması yüksek rakımda 
yetişmesinden kaynaklanıyor. Bire on ürün veriyor. 
Ünlü İspir fasulyesine rakip olacağına inanıyoruz” 
diye konuştu.

Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün ise daha önce 
kuru fasulye ile ilgili Avrupa Birliği destekli kadın-
ların daha az emekle daha çok ürün elde edebilme-
leri adına bir proje yürüttüklerini hatırlatarak, “Köse, 
Kelkit ve Şiran ilçelerinde yetiştirilen şeker fasulyesi 
dediğimiz kuru fasulye özellikle mevsimin bu bölge-
lerde gündüz gece sıcaklığının aşırı farklılığından ötü-
rü daha lezzetli oluyor. Bölgenin en lezzetli ürünle-
rinden, geçim kaynaklarımızdan birisidir. Bölgemizde 
bulunan baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla birlikte 
arazimizin yüzde 95’e yakını sulu tarıma geçince baş-
ta sulu tarım olmak üzere de bölgemizde ciddi bir atak 
görülecek” şeklinde konuştu.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kuru 
fasulye hasadı tamamlandı. 
Bölgede sulu tarıma 
geçilmesi ile birlikte kuru 
fasülye Köse için yeni bir 
gelir kapısı oldu.

Köse Fasulyesi İspir Fasulyesi'ne rakip 






