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Yukarı 
Bahçelievler Mah.

Wihelm Thomsen Cad.
No: 7      06490 

Çankaya-Ankara

Emine Erdoğan'dan 
kadın çiftçilere ödül
3 Cumhurbaşkanı’nın eşi 
Emine Erdoğan, 15 Ekim 
Dünya Çiftçi Kadınlar Günü 
vesilesiyle Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 
Girişimci Kadın Çiftçiler 
Ödül Töreni’ne katıldı.

Haberi 12. Sayfada

Tarım Kredi 
Kooperatiflerine 

TAZE KAN 
GELİYOR

Haberi 3. Sayfada
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Bölge Birliklerine 
bağlı kooperatiflerde, 

kooperatif görevlisi ve zi-
raat mühendisi olarak gö-
reve başlayacak olan 490 
personelin atama yazıları, 

8 Kasım 2017 tarihinde 
TRT Arı Stüdyosu’nda 
düzenlenecek olan törenle 
verilecek.

Personel istihdamı için 
yapılan sınavı asıl olarak 

kazanan 490 aday perso-
nel söz konusu törende 
alacakları tebligat belgesi 
ile Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri bünyesinde 
çalışmaya başlayacaklar. 

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 
meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba, "Bizim bu kadar zengin topraklarımız var. 
Biz zengin toprakların fakir çocuklarıyız. Biz zengin 
toprakların zengin çocukları olacağız" dedi. 

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba: 
"Zengin toprakların zengin çocukları olacağız" 

Tarım Kredi Kooperatiflerine

Yozgat'a bir dizi etkinlik için 
gelen Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Dr. Ahmet 

Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin en bü-
yük meyve bahçelerinden biri olan 
ve vatandaşların arazilerini toplu-
laştırma yöntemiyle birleştirerek 5 
bin 345 dekar alanda oluşturduğu 
Kadışehri Kabalı Meyve Bahçesin-
de incelemelerde bulundu. Göreve 
geldiği günden itibaren böyle bir 
projenin hayalini kurduğunu söy-
leyen Bakan Fakıbaba, "Göreve 
geldiğim günden beri hayal etiğim 
olay buydu. Genelde insanlar 3-5 
dönümle tarım yapmaya çalışıyor-
lar. Oysa dünyaya baktığınızda in-
sanlar en az 5-6 bin dönümde en 
küçüğü bin dönümde tarım yapıyor. 
Burası örnek bir yer, parselleri bir-
leştirmişler. Yine mal sahipleri ta-
puları kendi ceplerinde burası bir 
işletme. Eskiden buradan insanlar 1 
lira kazanırken şimdi 10 lira kaza-
nıyor. Eskiden burada köyden ken-
te göç varken şimdi İstanbul'dan bu 
köye göç var. Gelirinde artış var, 
temiz bir yaşam var, sigortası var. 
Ayrıca Yozgat'ın üretmiş olduğu 

elmanın toplam miktarı 15 bin ton 
sadece bu köy de 4 bin tonu üreti-
liyor. Eğer biz gerçekten tarımda 
akıllı bir şekilde üretimi birleştirir-
sek bizim ihracatımız patlayacak. 
Bu elmada, şeftalide, buğdayda, 
baklagillerde ve hayvancılıkta da 
böyle olacak" dedi.

"Kabalı Projesi kalbimin 
attığı bir proje"

Kabalı Meyve Bahçesi Proje-
si'nin önemine değinen Bakan Fa-
kıbaba, "Çok samimi olarak söy-
lüyorum. Bu proje çok önemli. 
Benim kalbimin attığı, Türkiye'nin 
kalbinin atacağı bir proje. Üretici-
nin gerçekten efendilik yapabilece-
ği mükemmel bir şekilde yaşaya-
cağı bir proje. Biz Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı olarak bu 
projeyi destekleyeceğiz. Cumhur-
başkanımız da bu projeye destek 
verecektir. Burada iş var, burada 
üretim var, burada gerçek hayat 
var. Onun için bu projeye gereken 
desteği vereceğiz. Köylümüz ürete-
cek artan kısmı da inşallah biz ihraç 
edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bir olursak yapamayacağımız 
bir şey yok"

Kabalı'nın Yozgat'ta Avrupai bir 
köy görünümünde olduğunu açıkla-
yan Bakan Fakıbaba, "Kabalı'da her 
şey var, burada sigortalı aileler var. 
500’e yakın bu köy eleman çalıştırı-
yor. Burada istihdam var, hayat var, 
üretim var. Bunu görmek lazım onun 
için Türk halkının moralinin iyi ol-
ması lazım. Bizim eksikliğimiz birlik, 
beraberliğimiz. Eğer biz bir olursak 
emin olun yapamayacağımız hiçbir 
şey yok" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirecekleri projeler sa-
yesinde zengin toprakların zengin 
çocukları olacaklarını da vurgulayan 
Bakan Fakıbaba, "Örnek olsun diye 

her ilden 3 köy düşünüyoruz. Köyün 
analizine, köyün durumuna göre ba-
zısı zeytin bahçesi, bazısı tahıl, bazısı 
hayvancılık olur duruma göre Tarım 
Bakanlığı olarak destekleyeceğiz ve 
üretimi birleştireceğiz. Bizim Avru-
pa’dan hiçbir farklılığımız yok hatta 
daha fazla zenginliğimiz var. Bizim 
bu kadar zengin topraklarımız var ve 
ben şunu söylüyorum. Biz zengin top-
rakların fakir çocuklarıyız. Biz zen-
gin toprakların zengin çocukları ola-
cağız. Bizim hedefimiz bu. 2012'den 
2017'ye kadar müthiş işler yapılmış. 
Ama bizim daha yapacak çok işimiz 
var. 2023 hedefleri çok önemli. Bu he-
defler arasında Türkiye'nin birçok ye-
rinde köylerden şehre göç olmayacak, 
şehirlerden köye göç olacak" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde istihdam edilecek 490 
personel, atama yazılarının verilmesi ile görevlerine başlayacak.

TAZE KAN GELİYOR
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Türk Kızılayına gerçekleşti-
rilen ziyarette, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin çalışma-

ları hakkında bilgi veren Genel 
Müdür Karayama, 17 Bölge Birli-
ği, 1625 kooperatif ve şirketleriy-
le birlikte 7 bin 158 personelle ta-
rım sektörüne hizmet veren büyük 
bir aile olduklarını söyledi.

Tarım Kredi’nin iki ana görevi 
yerine getirdiğini kaydeden Kara-
yama, “Kurumumuz, 150 yılı aşan 
mazisi ile Türkiye’nin en büyük 
çiftçi kuruluşudur. Bunun getir-
diği sorumluluk doğrultusunda, 
iki ana vazifemizi yerine getirme 
gayreti içindeyiz. Bunlardan ilki 
bölge birliklerimiz ve koopera-
tiflerimiz aracılığıyla üreticile-
rimizin talepleri doğrultusunda 
her türlü ihtiyaçlarını minumum 
fiyatlarla karşılayarak yanlarında 
yer almaktır. Bir başka sorumlu-
luğumuz da ürün pazarlaması ve 
değerlendirmedir.  Kooperatifleri-
miz, TK Birlik şirketimiz ve TK 
Birlik Marketler ya da PTT işbirli-
ği ile hayata geçirdiğimiz e-ticaret 
yoluyla üreticilerimizin ürünlerini, 
tüketicilere ulaştırıyoruz.” dedi.

Karayama, “TK Birlik şirketi-
miz aracılığıyla üreticilerimizden 
aldığımız tarımsal ürünlerle, bir 
çok kamu kurum ve kuruluşunun  

ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bakan-
lıklar, kaymakamlıklar, beledi-
yeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ve cezaevleriyle çalışıyoruz. Bu 
anlamda Türk Kızılay’ının gerek 
yurt içi gerekse yurt dışı faaliyet-
lerinde birlikte çalışabileceğimize 
inanıyorum. Başta Suriye olmak 
üzere Kızılay’ın tüm dünyada yü-
rüttüğü projelerde yer alabiliriz. 
Kızılay’ın özellikle yurt dışında 
yürüttüğü tarımsal kalkınma pro-
jelerinde de işbirlikleri yapabili-
riz.” diye konuştu. 

Karayama’nın ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kı-
nık, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
tarım sektöründe önemli görevler 
üstlendiğini belirterek, “İki kurum 
arasında işbirliğini önemsiyoruz. 
Bu anlamda özellikle gıda gü-
venliği alanında geliştirilebilecek 
projelerle ilgili görüşmelerimizi 
sıklaştıracağız” diye konuştu.  Gö-
rüşmede Türk Kızılayı Genel Mü-
dürü Dr. İbrahim Aktan, Kızılay’ın 
yurt içi ve yurt dışında yaptığı 
çalışmalara ilişkin bilgi vererek, 
“Önemli bir tecrübe ve deneyime 
sahip Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin, önümüzdeki dönemde hayata 
geçireceğimiz projelere de katkılar 
sağlayacağına inanıyorum.” dedi. 

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA
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 Karayama: Kızılay ile işbirliğine hazırız
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan 
Karayama, Türk 
Kızılayı Genel Başkanı 
Dr. Kerem Kınık 
ve Genel Müdürü 
Dr. İbrahim Aktan’ı 
makamında ziyaret etti. 

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın 
Arakan Bölgesinde son dönemde, 

Müslümanların çoğunlukta olduğu yer-
lerde çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 
bin 500’den fazla kişi katledildi, binlerce 
kişi yaralandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri de, baskı 
ve zulüm koşullarında açlık ve sefaletle 
karşı karşıya kalan Arakan’lı Müslüman 
kardeşlerimizin yanında olmak, onların 
barınma, beslenme ve sağlık alanın-
daki ihtiyaçlarının karşılanması-
na katkıda bulunmak amacıyla 
bir yardım kampanyası baş-
lattı.    

Kampanya kapsamında 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
teşkilatı, vakıfları ve işti-
raklerinde görev yapan per-
sonelin desteği ile 63 bin lira 
toplandı. Teşkilatımız geçmişte 
15 Temmuz hain darbe girişimi 

ve Halep’te yaşanan insanlık dramı kar-
şısındaki hassas tutumunu sürdürerek, 
Arakan’da yaşanan insanlık vahşetinden 
etkilenen Müslüman kardeşlerimize de 
gerekli duyarlılığı göstermiştir. Toplanan 
söz konusu tutar, ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırılmak üzere T.C. Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) 
he- sabına akta-

rıldı.

Tarım Kredi’den Arakan’a dost eli
Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan 
personelin destekleri ile toplanan 63 bin lira, Arakan’daki 
Müslümanlara ulaştırılmak üzere T.C. Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesabına aktarıldı.
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Bursa’da düzenlenen 15. Ulusla-
rarası Tarım, Tohumculuk, Fi-
dancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 

(BURTARIM 2017) ile 10. Uluslarara-
sı Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Külcü ile Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 
açıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan 
TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdü-
rü İlhan Ersözlü, “Bu fuarda tarımdaki 
bütün gelişmeleri göstereceğiz. Tarıma 
yeni katılan ne varsa bu fuarda bulmak 
mümkün. Fuara dünyanın çeşitli ülke-
lerinden binin üzerinde iş adamı gele-
cek. Geçtiğimiz yıl 48 ülkeden 305 bin 
ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu 
yıl da 310 bin ziyaretçinin gelmesi bek-
leniyor. Bu yılki fuara 420 firma ile bin 
216 marka katıldı.” dedi.

Fuar açılışının ardından Külcü ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri stantlarda in-
celemelerde bulunarak üreticilerle gö-
rüştüler. 

Traktörden fidana, süt sağım sis-
temlerinden sulama sistemlerine kadar 
birçok ürünün sergilendiği fuara; Balı-
kesir Bölge Birliği koordinasyonunda 
TK Yem, İmece Plastik, Tarım Kredi 
Birlik, Gübretaş, Tarkim, Tareks, Ta-

reks Hayvancılık gibi şirketler katıldı. 
Fuarda Tarım Kredi stantları ziyaretçi 
akınına uğrarken yetkililer de gelen zi-
yaretçilere bilgi verdiler.

Fuarın açılış törenine;  Bursa Vali 
Yardımcısı Abidin Ünsal, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Yö-
netim Kurulu Başkan Vekilleri Mesut 
Ölmez ve Veli Sar, Yönetim Kurulu 
Üyeleri İbrahim Ethem Üstüner, Ahmet 
Yoncacı, İrfan Karakaya, Yaşar Terzi, 

Denetçi İlhan Saltık, Balıkesir Bölge 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Se-
fer Pullu, Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyeleri,  Balıkesir Bölge Müdürü Vedat 
Altın, Bölge Müdür Yardımcıları Necati 
Baydeniz, Selçuk Yavuz ve Vedat Ka-
rademir, çevre kooperatif yetkilileri ve 
ziyaretçiler katıldı.

Fuara; 20 ülkeden 420 katılımcı fir-
ma ile bin 216 marka iştirak etti. 300 
binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği, 
7 salon ve 75 bin metrekare açık sergi 

alanında gerçekleştirilen fuar için 78 şe-
hirden 2 bine yakın otobüsle ziyaretçile-
rin gelmesi sağlandı.

Fuar alanında Bursa Kanal 16’ya 
verdiği röportajda Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin faaliyetlerinden bahseden 
Başkan Külcü, fuarların önemine de 
dikkat çekti. Her yeni teknolojinin ve 
üretilen ürünlerin sadece iç piyasada de-
ğil dış piyasada da tanıtılması gerektiği-
ni ifade eden Külcü, fuarların üretici ile 
tüketiciyi buluşturduğunu söyledi.

15. Uluslararası Tarım, 
Tohumculuk, Fidancılık 
ve Süt Endüstrisi Fuarı 
(BURTARIM 2017) ile 10. 
Uluslararası Hayvancılık 
ve Ekipmanları Fuarı, 
ziyaretçilerine kapılarını 
açtı. 

Uluslararası 15. Burtarım ziyaretçi akınına uğradı

İnegöl Tarım Kredi Kooperatifinin yeni 
hizmet binası, lojman ve depo binasının 

yapım çalışmaları Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği yetkilileri-
nin katılımı ile başladı.

Törende önce dua edilirken, hayırlı 
olsun temennilerinde bulunuldu. Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü, İnegöl Tarım Kredi Kooperatifinin 
bugüne kadar İnegöl’de ilçe merkezi, 20 
köy ve bin 500 üreticiye hizmet verdiğini 
söyledi. 

Başkan Külcü, kooperatifin üretici-
ye yönelik hizmetlerinin artması ve ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesinde yeni 
hizmet binalarına ihtiyaç duyulduğunu 
ve İnegöllü üreticilere daha iyi hizmet 
vermeyi amaçladıklarını kaydetti. Külcü, 
“Yeter ki İnegöllü üreticilerimiz üretsin. 
Biz; hizmetse hizmet, binaysa bina onla-
rın yanındayız destekçisiyiz. Kooperatifin 
faaliyetleri büyüdüğünden ve şehir merke-
zinde hizmet vermekte zorlandığından bu, 
ihtiyaç haline gelmişti. Üreticilerimize ha-
yırlı olsun.” dedi.

Törene; Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selahattin Külcü, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilleri Mesut Ölmez ve 
Veli Sar, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim 
Ethem Üstüner, İrfan Karakaya, Yaşar 
Terzi ve Ahmet Yoncacı, Denetçi İlhan 
Saltık, Balıkesir Bölge Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefer Pullu, Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyeleri, Balıkesir Bölge 
Müdürü Vedat Altın, Bölge Müdür Yar-
dımcıları, İnegöl Tarım Kredi Kooperatifi 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile 
çevre kooperatiflerin yetkilileri katıldı.

İnegöl Tarım Kredi 
Kooperatifinin 
yeni hizmet 
binasının yapımı 
için, Merkez 
Birliği yetkililerinin 
katılımı ile ilk 
kazma vuruldu.

Hizmet binası için ilk kazma vuruldu
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Kütahya Bölge Birliğinde 2017 üretim se-
zonunun başlaması ile çerezlik kabak çe-
kirdeği alımları başladı.

Bölge Müdürü Özkan İnci de çerezlik kabak 
çekirdeği alımlarının başladığı Çifteler Koopera-
tifini ziyaret ederek alımlara iştirak etti. İnci, ko-
operatif ortağı olmayan Muhsin Altıntaş’ın ortak 
olma sözü karşılığında 3 bin 500 kg. ürününün 9 
TL/kg’dan alımını gerçekleştirdi.  

Ürün alımı esnasında ürünlerini getiren yöre 
çiftçileri de “Tarım Kredi Kooperatifinin ürünle-
rimizi almasından dolayı son derece memnunuz. 
Kooperatifin ürünlerimizi almaya başlamasından 
sonra ürün satış fiyatlarımız yükseldi. Daha önce 
piyasada bu fiyatları göremiyorduk. Tarım Kredi 
Kooperatifine ürünlerimizi aldığı için teşekkür 
ediyor bundan sonrada alımların devam etmesi-
ni temenni ediyoruz.” şeklinde görüşlerini beyan 
ettiler.

Bölge Müdürü İnci konuyla ilgili yaptığı de-
ğerlendirmede; “Ürün değerlendirme konusunda 
Kütahya Bölge Birliği olarak tecrübe sahibi bir 
bölgeyiz. Ahmet Erkan Tarım Ürünleri firması 
ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde alımları-
mızı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 
bu iş birliğimizi daha da ileri taşımayı, çerezlik 
ayçiçeği gibi yeni ürün alımları yapmayı hedef-
liyoruz. Böylelikle hem ürün değerlendirmeyle 
ortaklarımıza destek olmaya, hem de fiyatların 
oluşmasında piyasayı regüle etmeye devam ede-
ceğiz.” dedi.

Kooperatifin çekirdek alımına başladığı dö-
nemde yörede kilosu 7.5-8 TL olan fiyatlar, 
üründeki rekolte durumuna göre 11-12 TL’ye ka-
dar alıcı buluyor. 

Kütahya Bölge Birliği faaliyet 
alanında bulunan Çifteler Tarım Kredi 
Kooperatifinde, 2017 üretim sezonunun 
başlaması ile çerezlik kabak çekirdeği 
alımı başladı.

Kütahya Bölgede, çerezlik kabak çekirdeği alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği ürün 
değerlendirme faaliyetlerine yenilerini ekliyor.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ah-
met Yoncacı, Kayseri Bölge Müdürü Ca-

ner Çelebi ve Bölge Müdür Yardımcısı Baha-
dır Gül Bölge Birliğine bağlı Derinkuyu Tarım 
Kredi Kooperatifinde bulunan ürün alım mer-
kezine ziyaret gerçekleştirdi. Kooperatif Mü-
dürü Serkan Emirzeoğlu ve eksperlerden ürün 
alımı konusunda bilgi alan heyet, ortakların so-
runlarını da dinledi.

Geçtiğimiz yıl 700 ton olan sıra kuru fasulye alı-
mının bu yıl 1100 tona yükseldiğini belirten Kayseri 
Bölge Müdürü Çelebi; üreticilerin kendi ürünlerini 
en iyi şekilde değerlendirmeleri için destek verdik-
lerini ifade etti. 

Çelebi ayrıca, üretim maliyetini düşürecek ve 
birim alan verimini artıracak yetiştirme teknikle-
rinin çiftçiye ulaştırılması, üretici ve tüketici zin-
cirindeki fiyat farkının üretici lehine oluşması için 

çalıştıklarını kaydederek,  özetle ürünün ekimin-
den pazarlamasına kadar tüm süreci kapsayacak 
şekilde ortaklarının yanında olmaya devam ede-
ceklerini belirtti.

Ankara Bölge Birliğine bağlı 
Osmancık Tarım Kredi Ko-

operatifinde hasat dönemiyle bir-
likte ortak ürünlerinin değerlendi-
rilmesi kapsamında çeltik alımına 
başlandı.

Bölge Müdürü Veli Altunkaş 
yapılan alımlarla ilgili; “Tarım 
Kredi Kooperatifleri yaptığı alım-
lar ile özellikle ürün alım fiyatının 

piyasa fiyatının altına düşmesini 
önleyerek ortaklarımıza belli bir 
fiyat garantisi sağlamayı amaçla-
maktadır.” dedi

Ortaklar da kooperatiflerinde 
ilk kez yapılan ürün alımı faaliyet-
lerinden duydukları memnuniyet-
leri dile getirdiler ve önümüzdeki 
yıllarda da ürün alımlarının devam 
etmesini istediler.

Kayseri Bölgede kuru fasulye alımı
2017 yılı ürün hasatlarının başlaması ile Kayseri Bölge Birliğinde, ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi kapsamında ürün alımları tüm hızıyla sürüyor.

Ankara Bölgede çeltik alımı
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Tarım Kredi Kooperatifleri Sam-
sun Bölge Birliğinin tedarik etti-
ği ve Tarım Kredi Kooperatifleri 

güvencesi ile sağlanan keçiler Vezir-
köprü’lü hayvan yetiştiricilerinin yüzü-
nü güldürdü.

Vezirköprü ilçesinin Boğazkoru 
Mahallesi'nde gerçekleştirilen hayvan 
dağıtım törenine; Samsun Valisi Osman 
Kaymak,  Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü Beledi-
ye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge 
Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, Bölge 
Müdür Yardımcısı Şemis Kalem ve Bo-
ğazkoru mahallesi sakinleri katıldı.

Törende konuşan Vali Kaymak, 
“Hükümetimiz son yıllarda tarımı des-
teklemede çok büyük gelişmeler kay-
detti. Özellikle destekler ve teşvikler 
köylümüzü köyden göç eden değil, 

köyünde kalan durumuna getirdi. Şunu 
söylüyoruz sadece Tarım Bakanlığı'nın 
destekleri yetmez. Büyükşehir Beledi-
yelerimiz ve İlçe Belediyelerimizin de 
destek vermeleri gerekiyor. Projeyi ha-
zırlayan arkadaşlara çok teşekkür edi-
yorum. Bugün burada alternatif bir ge-
lir kaynağı sunuluyor. Ümit ediyorum 
bu, başarılı olur ve diğer köylere örnek 
olur.” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yılmaz ise, Samsun'da vatan-

daşın konforlu bir hayat sürmesinin 
yanında köy ekonomilerini de yük-
seltmeyi hedeflediklerini belirterek, 
“Kırsal kalkınma konusunu ilçele-
rimizde ve köylerimizde yapacağı-
mız hizmetlerin vazgeçilmezi haline 
getirdik. İktisadi bir köy ekonomisi 
ortaya koymamız lazım düşüncesiy-
le çalışmalara başladık. Birçok kırsal 
kalkınma projesi gerçekleştirmekte-
yiz. Önümüzdeki yıl Boğazkoru ma-
hallesindeki üretimler başarılı olursa, 

Samsun'un diğer köylerinde de destek 
sağlamaya söz veriyorum. Sizin başa-
rınız Saanen keçisi üretimi yapacak-
lara ışık tutacaktır.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, kırsal 
kalkınmanın desteklenmesine yönelik 
çalışma kapsamında, protokol üyele-
ri tarafından, 10 çiftçiye 20'şer Saa-
nen keçisi, 20 teke, yonca tohumu ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun 
Bölge Birliği tarafından ücretsiz yem 
dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kırsal kalkınma 
programı kapsamında 
Vezirköprü’de 10 çiftçiye 
toplam 220 keçi dağıtımı 
gerçekleştirildi. 

Vezirköprü’ye küçükbaş hayvan desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı tarafından arı otu dağıtım töreni düzenlendi. 

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Daire Baş-

kanlığı tarafından düzenlenen 
arı otu dağıtım törenine; Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Tarım-
sal Hizmetler Daire Başkanı 
İbrahim Yılmaz, Tarım Kre-
di Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Müdürü Mehmet Ak-
soy, Gaziantep Arı Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Nebi 
Koca, Şehitkâmil Kiraz Üre-
ticileri Birliği Başkanı Enver 
Yıldız ve çiftçiler katıldı.

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin, Allah’ın 
insanların yaşaması için bir 
ekolojik sistem yarattığını 

aktararak, “Sanayileşen dün-
ya doğayı yoruyor. İnsanlar 
acımasızca yaratılan evreni 
hoyratça kullanıyor. Arısın-
dan karıncasına, büyükbaşın-
dan küçükbaşına, toprağın-
dan suyuna kadar her varlığa 
sahip çıkmak gerekiyor. Her 
şey para değil, her şey eko-
nomi değil. İnsani sürdürü-
lebilirlik ve insanı merkeze 
alarak kalkınmayı sağlamak 
için çok çabalıyoruz. Beledi-
ye başkanı olarak; esnafımı-
za, işçimize, ev hanımımıza, 
çalışan kardeşlerimize, işve-
renimize bu şehirde akıl teri, 
alın teri varsa onun çabasına 
onun mücadelesine azıcık 
dokunmaya çalışıyoruz. Eli-

mizdeki bütçeyi toplumun 
her kademesine dokunacak 
adaletli bir şekilde dağıtma-
mız ve ekonomik olarak şeh-
rin sürdürülebilirliğini, insani 
kalkınmayı sağlamamız gere-
kiyor. Arı otu tohumu, insan-
lara ışık oluyor. Yol, konut, 
su ve elektrik hizmeti üre-
ten belediye anlayışını artık 
değiştiriyoruz. Her kesimi, 
hangi durumdaysa bir tık yu-
karı çıkarmak, sınıf atlatmak, 
rekabeti yönetmek üzere bir 
vizyonla yola çıktık.” dedi.

Konuşmaların ardından 
Gaziantep arı yetiştiricilerine 
arı otu tohumu dağıtımı ger-
çekleştirildi.

Arı Otu Dağıtımı
BÖLGE 
BİRLİĞİ
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Genel Müdür Ayhan Karaya-
ma, Kayseri ve Ankara Bölge 
Birliklerinin faaliyet alanların-

da bulunan bazı birim kooperatifleri 
ziyaret etti. 

Kayseri Bölge Birliğine bağlı Yoz-
gat, Saray ve Yerköy Tarım Kredi Ko-
operatifleri ile Ankara Bölge Birliğine 

bağlı Çerikli Tarım Kredi Kooperatifine 
giden Genel Müdür Karayama, yetkili-
lerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri kapsamında faaliyetleri 
yerinde inceleme fırsatı da bulan Kara-
yama, kooperatif çalışanlarına güzel bir 
çalışma dönemi geçirmeleri temennisin-
de bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan 
Karayama, çok sayıda birim kooperatifi ziyaret 
ederek faaliyetleri yerinde inceledi.

Genel Müdür 
Karayama'dan
kooperatif ziyaretleri

Merkez Birliği Yönetimi Balıkesir’de incelemelerde bulundu

Merkez Birliği Yönetim 
Kurulundan oluşan he-

yet Balıkesir Bölge Birliğinde 
incelemelerde bulunarak, Böl-
ge Müdürü Vedat Altın’dan 
faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahat-
tin Külcü, ziyarette yaptığı 
konuşmada Merkez Birliği 
olarak başarılı bir ekibin işin 
başında bulunduğuna dikkat 
çekerek, son iki yılda da bu 
ekibin Tarım Kredi sahasın-
da büyük işlere imza attığını 
vurguladı. Heyet İnegöl Tarım 
Kredi Kooperatifi ziyaretinden 
sonra, Bölge Birliğinde per-
sonel ile bir araya geldi. Daha 
sonra ise Balıkesir Tarım 

Kredi Kooperatifi ziyaretinde 
bulunan heyet, Altınova’da 
Tareks Mısır Tohumu İşleme 
ve Paketleme tesisi, Gömeç’te 
zeytin ve zeytinyağı işlet-
mesi ile yeni yapılan fabrika 
inşaatında da incelemelerde 
bulundu. 

Ardından Gömeç ve Gök-
çalı  Tarım Kredi Kooperatifi 
slaj işleme tesislerini  gezen 
heyet, Kepez Tarım Kredi Ko-
operatifini de ziyaret etti.

Ziyarete; Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan V. 
Mesut Ölmez ve Veli Sar,  Yö-
netim Kurulu Üyeleri İbrahim 
Ethem Üstüner, Ahmet Yonca-
cı, İrfan Karakaya, Yaşar Terzi 
ve Denetçi İlhan Saltık katıldı.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Balıkesir Bölge Birliğine ziyaret gerçekleştirdi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu’nun 
2017 yılı Ekim ayı toplantısı; 

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Külcü Başkanlığında, 
Merkez Birliği Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Ayhan 
Karayama’nın katılımıyla 28 Ekim’de 
Sivas Bölge Birliği hizmet binasında 
gerçekleştirildi.

Toplantı için Sivas’ta bulunan 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Külcü başkanlığındaki 

heyet öncelikle Sivas Bölge Birliğini 
ziyaret ederek Bölge Müdürü İsma-
il Köse’den Bölge Birliği çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 

Daha sonra gerçekleştirilen yönetim 
kurulu toplantısına Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdürü Ayhan Karaya-
ma da katıldı. 

Bölge Birliğine yeni alınan üç adet 
mazot tankeri için kurban kesim töreni-
ne katılarak tankerlerin Bölge Birliğine 
hayırlı olması temennisinde bulunan he-
yet, daha sonra Sivas Bölge Birliği hin-
terlandında bulunan birim kooperatifler 
ve ürün alım merkezlerinde inceleme-
lerde bulunarak Bölge Müdürü Köse ve 

kooperatif çalışanlarından faaliyetlerle 
ilgili bilgi aldı.

Diğer yandan toplantıya katılmak 
üzere Sivas Bölge Birliği’nde bulunan 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başka-
nı Selahattin Külcü ve Genel Müdür Ay-
han Karayama’ya Bölge Müdürü Köse 
tarafından birer hediye takdim edildi.

Tekirdağ Bölge Birliği yetkilileri, 
Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi 

ortağı İsmet Şirin’i yetiştirdiği ürün-
leri görmek üzere serasında ziyaret 
ettiler. Tarım Kredinin; hem seranın 
yapımı hem de yetiştirilen ürünlerin 

pazarlanması aşamasında yanlarında 
olmasının kendilerine güç verdiğini 
ifade eden ortak Şirin, bu vesile ile 
başta Bölge Müdürü Ergin Çubukcu 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti.

G ıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından başlatılan “Genç 

Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 
Programı” kapsamında Tekirdağ’da 

projesi uygun bulunan genç kadın 
çiftçiye hibe destekleri verilmeye 

başlandı. 
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal 

gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım 
dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri 

artırmak ve farklılaştırmak için kadın 

ve genç girişimcilere yönelik başlatı-
lan hibe desteğine Tekirdağ Merkez 

ve ilçelerinde başvuruda bulunan genç 
kadınlara destekler başladı. İlk etapta 
15 aileye verilen 6 büyükbaş hayvan-

ların hibe sertifikası Süleymanpaşa 
Kaymakamı Arslan Yurt tarafından 
verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından Tekirdağ'daki 90 
genç çiftçiye hibe desteği verileceğini 

açıkladı.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 
Sivas’ta 
yapıldı

Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu, Ekim ayı 
toplantısını Sivas 
Bölge Birliğinde yaptı.

Tarım Kredi Genç kadın 
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Ankara Bilkent Otel’de gerçek-
leştirilen programda Emine 
Erdoğan, çeşitli kategorilerde 

proje sahibi kadın çiftçilere ödülle-
rini takdim etti. Şekerbank sponsor-
luğunda verilen ödüller, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çiftçi 
kadınlara verdiği girişimcilik eğitimi 
kapsamında sahiplerini buldu.

Törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma 
Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 
katıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama'nın da iştirak 
ettiği etkinlikte Emine Erdoğan, kırsal 
kesimde yaşayan girişimci kadınları 
tebrik etti ve tarım istihdamının yarısını 
oluşturan kadın çiftçilerin gayretlerinin 
önemine değindi. Programın sonun-
da Emine Erdoğan, kadın çiftçilere ait 
ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

“15 Temmuz'da görmedik mi, 
çelikten güçlü yürekleriyle 

tanklara nasıl karşı 
durduklarını”

Emine Erdoğan, törende yaptığı 
konuşmada; “Kadınlarımız hayatın her 
alanında, evde, işte, tarlada varlık gös-
teriyor, birikimlerini ortaya koyuyorlar. 
Yaptıkları işlerle, başarılarıyla gurur 
duyduğumuz nice kadınımız var. Öyle 
ki, vatan savunmasında dahi ön saflarda 
yerlerini alıyorlar. 15 Temmuz'da gör-
medik mi, çelikten güçlü yürekleriyle 
tanklara nasıl karşı durduklarını? İstik-
lal Savaşı'nda Anadolu'yu nasıl savun-
duklarını?” dedi.

Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
Girişimcilik dendiğinde akla hep 

şehir ortamının geldiğini ifade eden Er-
doğan, “Oysa girişimcilik, kırsal alanda 
yaşayan kadınlarımız için de geçerli bir 
sıfattır. Bu gerçekten hareketle, bakanlı-
ğımız son yıllarda kırsal alanda kadının 
güçlendirilmesi için ulusal eylem planı 
hazırlamış, girişimciliğin önünü açmıştır. 
Geniş bir yelpazede kadınlarımız destek-
lenmektedir. Girişimcilik eğitiminden, 
proje bazlı çalışmalar kadar kadınları-
mız için yeni imkanlar oluşturulmuştur. 
Makine-ekipman desteğiyle iş kurmaları 
sağlanmıştır. Hibe programlarından fay-
dalanmaları için pozitif ayrımcılık yapıl-
mıştır.” ifadelerini kullandı.

“Kadın elinin değdiği her iş, 
değer kazanıp bereketlenir”
Emine Erdoğan konuşmasında şun-

ları kaydetti: “Kadın elinin değdiği her 
iş, değer kazanıp bereketleniyor. Şu bir 
gerçek ki, kadınlar yaptıkları işe yürek-
lerini koyuyorlar. Tarım gibi ülkemizin 

önemli konularından birinde kadın 
çalışkanlığının ayrıca çok değerli ol-
duğuna inanıyorum. Tarımdaki istihda-
mın yarıya yakınını kadınlarımız oluş-
turuyor. Avrupa'nın en büyük tarımsal 
gücü olmamızda kadınlarımızın büyük 
emeği var. Fakat bu emeğin yeterince 
farkedilmediğini görmek, gerçekten 
üzüntü verici. Tarımda kadın girişim-
ciliğinin güçlendirilmesi programı, bu 
anlamda kadınların sürdürülebilir iş 
imkanlarına kavuşması adına son dere-
ce önemli bir adımdır.”

“Hasadınız bol ürününüz 
bereketli olsun”

Ödül alan girişimci kadın çiftçile-
ri tebrik eden Erdoğan, “Alın teriniz, 
el emeğiniz kutsaldır. Geleceğimizin 
teminatıdır. Başarılarınızın devamını 
diliyorum. Bugüne kadar gösterdiği-
niz gayretin artarak devam etmesini 
umuyorum. Devletimiz her zaman ya-
nınızdadır, alın teriniz emanetimizdir. 
İnanıyorum ki, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığımız bu destekleri 
artıracak, çiftçi kadınlarımızın emeğini 
ekonomiye kazandıracaktır. Güçlenen 
kadın aileyi, güçlenen aile de, toplu-
mu yüceltecektir. Türkiye'nin aydınlık 
geleceğine hizmet eden tüm girişimle-
ri tebrik ediyor, bu program özelinde 
projenin sponsoru Şekerbank'ı kutlu-
yorum. Kadınların güçlendirilmesi-
ne hizmet eden bu örnek tavrın, diğer 
kuruluşlarımıza örnek olmasını temenni 
ediyorum. Sözlerime son verirken, tüm 
çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim Dünya 
Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, Ana-
dolu'nun bereketli topraklarının hepimi-
ze şifa getirmesini diliyorum. Eli toprak 
kokan, çalışkan kadınlarımızı sevgiyle 
selamlıyorum. Hasadınız bol, ürününüz 
bereketli olsun!” dedi.

Program kapsamında Tarım Kredi 
Kooperatifleri de stant kurarak ürünle-
rini tanıttı. Genel Müdür Ayhan Kara-
yama standı ziyaret eden Emine Erdo-
ğan’a ürünler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı’nın 
eşi Emine Erdoğan, 
15 Ekim Dünya 
Çiftçi Kadınlar Günü 
vesilesiyle Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Girişimci 
Kadın Çiftçiler Ödül 
Töreni’ne katıldı.

Emine Erdoğan'dan, kadın çiftçilere ödül 
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Van’da tarımı değerlendirme toplantısı 

Kocaeli Büyükşehirden çiftçiye destek

Van’da Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba’nın 
katılımıyla “Tarım 
Sektörü Değerlendirme 
Toplantısı” düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
2017 yılı sonbahar 
döneminde yöre 
çiftçisine, Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
aracılığı ile tedarik 
edilen 975 ton 
hububat ve yem 
bitkisi tohumluğu 
dağıtıldı. 

Toplantıya; Van Valisi Murat 
Zorluoğlu, Van Milletvekille-
ri, Tarım Kredi Kooperatifle-

ri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Güneş, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Malatya Bölge Müdürü Mustafa Al-
tunok,  sivil toplum örgütlerinin tem-
silcileri ve üreticiler iştirak etti.

Samimi bir ortamda geçen değer-
lendirme toplantısına başkanlık eden 
Bakan Fakıbaba, içinde bulunduğu-
muz coğrafyada yaşanan sorunların 
ve nedenlerinin, Van’ın da içerisinde 
bulunduğu yörede, yakından bilindi-
ğini dile getirerek bu sorunların üste-
sinden gelebilmenin öncelikli koşu-
lunun birlik ve beraberlik olduğunu 
ifade etti.

Fakıbaba, AK Parti hükümetleri 
döneminde özellikle tarım alanında 

üretimden ihracata kadar ciddi destek-
ler verildiğini hatırlatarak, bunların 
yeterli olmadığını, daha fazla çalışa-
rak daha iyi yerlere gelmeye çalışıla-
cağını söyledi. Tarım sektörü toplan-

tısı öncesinde Et ve Süt Kurumu Van 
Et Kombinası temel atma töreni ve 
çeşitli açılışlar gerçekleştirildi. 

Toplantıya katılmak üzere Van ilin-
de bulunan Genel Müdür Yardımcısı 

Güneş, Van Tarım Kredi Kooperatifi-
ni ziyaret ederek, Malatya Bölge Mü-
dürü Mustafa Altunok’tan Van’a bağlı 
kooperatiflerin faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezin-
de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

tarafından üreticilere hububat ve yem 
bitkisi dağıtım töreni düzenlendi. 

Törene; Kocaeli Valisi Hüseyin Ak-
soy, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 

İbrahim Karaosmanoğlu, İlçe Belediye 
Başkanları, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Sakarya Bölge Müdürü Mücahit Asa-
lıoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem 
Çoruhlu, Büyükşehir Belediyesi Daire 
Başkanları ve çok sayıda üretici katıl-
dı.Törende konuşan Karaosmanoğlu, 

devletin halka en yakın kurumlarının 
başında belediyelerin geldiğine vurgu 
yaparak, üreticilerin tarım alanında des-
teklenmesi için Tarım Bakanlığı, koope-
ratifler ve üretici birlikleri ile fikir alış-
verişi yaparak çiftçiye olan desteklerine 
devam edeceklerini söyledi.

Karaosmanoğlu bir sanayi kenti ol-
masının yanında Kocaeli’nde, 2 milyo-
na yaklaşan nüfusun gıda ihtiyacının 
karşılanması açısından da tarımsal fa-
aliyetlerin önem taşıdığını, bu yüzden 
tarım ve hayvancılığı desteklediklerini 
belirtti.
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TARSİM Genel Müdürü Yusuf 
Cemil Şatoğlu, bir takım in-
celemelerde bulunmak üzere 

Manisa'ya geldi. Önce TARSİM Ma-
nisa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden 
Şatoğlu, daha sonra Manisa Bağcılık 
Araştırma Enstitüsü'ne gelerek incele-
me yaptı. Manisa Bağcılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Akay Ünal'dan ça-
lışmalar hakkında bilgi alan Şatoğlu, 
burada yetiştirilen üzümlerin de tadına 
baktı. Kuru üzümde 2017 yılında ya-
pılan ihracat verilerini açıklayan Ünal, 
"Ege İhracatçılar Birliği rakamlarına 
göre yalnızca bu yıl 270 bin ton ihra-
catla 470 milyon dolar civarında bir 
gelir elde ettik, yalnızca kuru üzümden. 
Bunun sofralık kısmı ayrıca hesaplanı-
yor. Biz tamamıyla ürettiğimiz ürünleri 
özellikle kuru üzümü yüzde 90'a yakın 
bir oranla ihraç ediyoruz. İç piyasada 
tüketmiyoruz. Kuru üzümde ihracat ül-
kesiyiz" dedi.

Şatoğlu daha sonra enstitüde bulunan 
bağları yerinde inceledi. Manisa'da son 
yıllarda tarımda sigortalanmanın arttığı-
nı söyleyen Şatoğlu, "Manisa, tarımsal 
üretimde Türkiye'nin en önemli bölgele-
rinden bir tanesi. Hem bizim Manisa Böl-
ge Müdürlüğümüz kapsamına giren iller 
hem de sadece Manisa ili olarak Türki-
ye'de çok önemli bir tarımsal üretime sa-
hip. Türkiye genelinde TARSİM poliçesi-
ne en fazla rağbet eden bölgelerin başında 
Manisa geliyor. Üzüm önemli bir üretim. 
Ekonomik değeri olan tarımsal ürün. Bu 
nedenle de özellikle 2015-2016 yıllarında 
yaşadıkları önemli don ve dolu hadisele-
rinden dolayı üreticilerin TARSİM'e olan 
ilgisi ger geçen gün artarak devam etti. 
Bizim sadece ve sadece 2015 ve 2016 yı-
lında Manisa'da üzüm üreticisine ödediği-

Coğrafi yönden düz tarım ara-
zilerine sahip olmadığı için 

makineli tarımın zor olduğu böl-
gelerden biri olan Doğu Karade-
niz Bölgesi'nde traktör sayısı 4 
yılda büyük aşama kaydetti. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
tarımda kullanılan en önemli iş 
makinesi olan traktör sayısı her 
geçen yıl artıyor. Bölgede maki-
neli tarım konusunda traktör sa-
yısı en hızlı artan il Samsun oldu. 
Buna göre Samsun’da 2014 yı-
lında 47 bin 453 olan traktör 
sayısı 2017 yılı itibariyle 50 bin 
275 oldu. Giresun’da 2014 yılın-

da 2 bin 27 olan traktör sayısı ise 
2017’de 3 bin 189’a yükseldi.

Ordu’da 2014 yılında trak-
tör sayısı 2 bin 153 iken aradan 
geçen 4 yılda 2 bin 450 oldu. 
Artvin’de 2014’te bin 104 olan 
traktör sayısı bugün bin 387’ye 
ulaşırken, Rize’de ise 4 yıl önce 
41 olan traktör sayısı 76’ya ka-
dar yükselebildi. Trabzon’da 4 
yıl önce 183 olan traktör sayısı 
da 284 oldu.

Buna göre Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki bu illerde 2014 yı-
lında 53 bin 765 olan traktör sa-
yısı 2017’de 57 bin 661’e ulaştı.

 Tarımda sigortalanma arttı 

miz hasar miktarı yaklaşık 450 milyon lira 
civarında. Tüm bölgeyi kapsadığında Ma-
nisa bölgesine baktığımızda 2006 yılından 
2017 yılına kadar geçen sürede ödediği-
miz hasar miktarı 850 milyon lira civarın-
da. Bu ciddi bir rakam. Bu bölgede doğal 
risklerin yoğun yaşandığını da gösteriyor. 
Manisa ilinde özellikle üzüme çok yoğun 
ilgi var. Üzümde sigortalanma oranları 
Manisa'da neredeyse yüzde 60'ları bulmuş 
durumda. Her 10 üreticiden 6'sının TAR-
SİM poliçesi var. Kendisini don dolu gibi 
tabi afetlere karşı korumuş oluyor" dedi.

2015 ve 2016 yıllarında sigortalanma-
nın diğer yıllara göre iki kat artmasının 
yaşanan don, dolu olayları ve üreticinin 
bilinçlenmesi nedeniyle olduğunu söyle-

yen Şatoğlu, "2015-2016 yıllarında don ve 
dolu hadisesinin yaşanmış olmasından do-
layı ciddi hasar oluştu. Diğer yandan üre-
ticinin ilgisi de arttı. Daha önceki yıllara 
göre poliçe adetleri 2015 ve 2016 yılların-
da oldukça arttı" diye konuştu.

"Ağaçlarınızı sigortalayın" 
çağrısı

Şatoğlu ayrıca tarımsal ağaçlara da 
sigorta yapılmasına başlandığını ve üreti-
cilerin sigorta poliçelerine başvurduğunu 
belirterek, "Eğer üretici poliçesinde mey-
veleri için ağaç teminatı aldıysa yangın 
afetinden sonra TARSİM'e başvurmak su-
retiyle hasarlarını karşılayabilir. Ağaçları 
için poliçelerinin mutlaka olması gereki-

yor. Ağaç teminatını da bu yılın başından 
itibaren verdik. TARSİM bugüne kadar 
ağaçtaki ürünü sigortalıyordu. 2017'nin 
başından itibaren ağacın kendisini de si-
gortalamaya başladı. Giderek artan bir 
talep var. Hem kiraz ağacı hem de zeytin 
ağacı çok kıymetli. Bu ağaçların ekonomik 
değeri en verimli olduğu 15-20 yaşlarına 
geldiğinde daha çok artıyor. Bunun yan-
gından ve kardan dolayı zarar gördüğünü 
düşündüğümüzde emek gidiyor. Onun için 
üreticilerimizin sigorta yaptırmaları gere-
kiyor" diye konuştu.

Şatoğlu daha sonra Manisa Bağcılık 
Araştırma Enstitüsü işletmesini ziyaret 
ederek, işletmede üretilen üzüm şırasını 
ve diğer ürünleri inceledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde makineli tarımda en çok 
kullanılan traktör sayısı 4 yılda 53 binden 57 bine yükseldi. 

Karadenizli, makineli tarımı sevdi 

Manisa'da birtakım incelemelerde bulunan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel 
Müdürü Yusuf Cemil Şatoğlu, "Manisa bölgesine baktığımızda 2006 yılında 2017 yılına 
kadar geçen sürede ödediğimiz hasar miktarı 850 milyon lira civarında" dedi. 
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2015 yılından beri dernek ola-
rak her yıl düzenli biçimde 
ürettikleri balın analizini 

yaptıklarını belirten Başkan Öz-
türk, bu yıl 10 arıcının 500 kovan- da 
yaptığı organik bal üretiminden yakla-
şık 4 ton organik bal ürettiğini belirti. Bu yıl bal ve-
riminin çok iyi olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, 
"Arıcılarımız iyi bir üretim sezonu geçirdi. İlçemiz ge-
nelinde bal üretimi yapan arıcılarımız toplamda yakla-
şık 200 ton bal üretimi yaptı. 2015 yılından başlayarak 
arıcılarımızın organik bal üretimine geçişlerini sağla-
maya başladık. Bu yıl 10 arıcımız yaklaşık 500 kovanda 
organik bal üretimi yaptı. Bu arıcılarımız yaklaşık 4 ton 
organik bal üretti. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığına sunduğumuz proje kapsamında önümüzdeki 
yıl 72 arıcımızın daha organik bal üretimine geçmesini 
amaçlıyoruz. Hedefimiz, 2023 yılına kadar ilçemizdeki 
tüm arıcıların organik bal üretimine geçmesini sağla-
mak ve yılda ortalama 100 ton organik bal üretimi sağ-
lamaktır. Bilindiği gibi o meşhur Anzer balının kilosu 
bin liradan satılıyor, bizim balımız daha kaliteli olma-
sına rağmen herkes alabilsin diye kilosunu 150 liradan 
satıyoruz" dedi.

Sincik Arıcılar Derneği bünyesinde Sincik Geven 
Balı markası ile bal üretimi yaptıklarını belirten Baş-
kan Öztürk, "İlçemiz coğrafi yapısından dolayı organik 
bal üretimi için ideal bir yer, geniş yaylalarımız var. Bu 
yaylalarımızda hiçbir şekilde tarımsal faaliyet göste-
rilmediği için arıcılarımız rahatlıkla organik bal ürete-
bilirler. Arıcılarımızın tamamen organik bal üretimine 
geçebilmeleri için devlet desteğine ihtiyacımız var. Bu 
kapsamda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 
sunduğumuz projeyi çok önemli buluyoruz. Bugüne 
kadar yaptığımız tüm projelerde bizlerden desteğini 
esirgemeyen başta Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Ay-
dın olmak üzere, ilimiz milletvekillerine, valimize, ilçe 
kaymakamımıza ve belediye başkanımıza şükranları-
mız sunuyorum" şeklinde konuştu.

Sincik'te 
100 ton 
organik bal 
üretimi 
hedefleniyor 

Adıyaman’ın Sincik Arıcılar 
Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, 
bu yıl 4 ton organik bal ürettiklerini 
belirterek, 2023'te 100 ton organik 
bal üretimi gerçekleştirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. 
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Kütahya’nın Simav il-
çesinde, 1960 yılında 

kurutularak, tarla olarak 
kullanılan göl arazisinde bü-
yük bir alana ayçiçeği ekimi 
yapılıyor. Naşa, Çitgöl, Gü-
ney, Akdağ, Boğazköy, Göl-
köy, Öreğler, Demirciköy ve 
Beyce köy’ün tarım arazisi 
olarak kiralama yöntemiyle 
kullanılan 18 bin 500 dekar-

lık göl arazisinde, özellikle 
fasulye, ayçiçeği, mısır, no-
hut, karpuz ve kavun ekimi 
yapılıyor.

Simav’a bağlı Beyce 
köylü vatandaşların hasat et-
tikleri ayçiçeklerinin dövme 
işi başladı. Beyceli kadın-
ların neşe içinde dövme işi 
yaparken eşleri de çay sevisi 
yapıyor. İbrahim Avseven, 

“Ekiminden hasadına ka-
dar zahmetli olan ayçiçeğin 
dövme zamanı başlamıştır, 
bereketli olsun, çaylar ben-
den” dedi. 

Simav’ın göl arazisinde 
hasadı yapılan ayçiçeği yağ-
lık olarak değerlendirilirken, 
ezilen artıklarından yapılan 
ayçiçeği küspesi hayvan 
yemi olarak kullanılıyor.

Simav'da çiftçinin hasat sevinci:

Simav’ın göl arazisinde ekimi yapılan ayçiçeği, hasat sonrası 
dövülerek ayıklanıyor.

ÇAYLAR BENDEN

Yaklaşık 40 bin dekar 
bağın bulunduğu ilçe-
de 16 bin ton yaş üzüm 

üretiliyor. Üzümlerin 12 bin 
tonu sofralık olarak 4 bin tonu 
ise şıralık olarak kullanılıyor. 

70 dekar bağı bulunan 
üzüm yetiştiricisi Yahya Ka-
rasu,"Sofralık ve pekmezlik 
olarak üzüm üretmekteyiz. Bu-
rada parmak üzümü yaygındır. 
Yılda yaklaşık 30-35 ton üzüm 
hasat ediyoruz. Hasadımız baş-
ladı ve devam ediyor” diyerek 
pekmez yapımı hakkında şu 
bilgileri verdi; "Pekmez yapı-
lacak olan üzümler seçildikten 
sonra eziliyor ve süzülüyor. Sü-
zülen üzümler kazanlara aktarı-

lıyor. Hafif ateşte, 50 derecede 
ise durulama işi yapıyoruz. Bu 
işlem 2-3 saat kadar sürüyor. 
Bu durulma işi daha iyi olsun 
diye süzülen üzümün içine 
3-4 adet yumurta kırıyoruz. 
Üzümün ekşiliğini gidermek 
için ise pekmez toprağı eritilip 
konulur. Toprak bu durulma 
işinde kazanın altında kalır. 
Üstte kalan kısım ise süzülerek 
leğenlere alınır. Alt kısımda ka-
lanlar yine süzülür.

Süzme işi yapıldıktan sonra 
tandırda kazanlara taşınır. Bu-
rada yaklaşık 2-3 saat normal 
ateşte kaynatılır. Burada önem-
li olan en kısa zamanda pekme-
zi alabilmektir."

Kayseri'nin üzüm yetiştiriciliği 
konusunda öne çıkan ilçelerinden 
biri olan İncesu'da vatandaşlar 
pekmez yapımına başladı. 

Samsun'un 19 Mayıs 
ilçesinde çiftçiler 

çeltik hasadında altın 
yılını yaşıyor. 

Kaymakam Yavuz 
Gürler ve beraberindeki 
heyet, Yörükler Mahalle-
si'ndeki Veli Aydın’a ait 
çeltik tarlasında incele-
melerde bulundu. Çeltik 
tarımının ustalık gerek-

tiren bir uğraşı olduğunu 
belirten Kaymakam Gü-
ner, "İlçenin verimli top-
raklarında çiftçiler birçok 
ürün yetiştiriyor. Çeltik de 
ilçemizin vazgeçilmez ta-
rım ürünüdür. Çiftçilik zor 
meslek, aylar süren yorucu 
çalışmanın sonucu ürünü 
hasat ediyorlar. İlçemize 
bereketli olsun” dedi.

Çeltik 
altın yılını 
yaşıyor 
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Eskişehir'de yüksek verim 
ve bol kazanç umut eden 
çiftçiler tarlalarını ha-

zırlayıp ekmeye başladılar. 
Ekiliş işlemleri genellikle 
modern tarım makineleri 
ile yapılırken, çiftçilerin 
bu yıldan beklentileri bol 
yağmur ve fiyatların tatmin 
edici bir seviyeye çıkarıla-
rak emeklerinin karşılığını 
vermesi. Ekim ayı ile bu 
yıl buğday ekimine başlayan 
çiftçilerden Mustafa Ör, geçen 
yıl Eskişehir bölgesindeki hu-
bubat hasatlarının bereketli geç-
tiğini söyledi. Ör, “Ekime başladık. 
2017 - 2018 sezonu öncelikle hayırlı 
olsun. Bu yıldan beklentimiz bol yağış 
ve fiyatların iyi olması. Geçen yıl Eskişe-
hir mevkinde bereketli geçti. Yağışlar çok 
güzeldi. Nisan, mayıs yağışları çok iyiydi. 
Bu bölgede ortalama 320 - 330 kilogram 
arasında buğday hasat ettik. Sulak bölge-
lerimizde de ortalama 500 - 550 kilogram 
arasında buğday hasat ettik. Bizim için iyi 
bir sene geçti. Bu sene her sene olduğu 
gibi dekara Sönmez çeşidinde 22 kilogram 
buğday, diğer yeni çeşitlerde de 17 kilog-
ram buğday atıyoruz. Gübre olarak da kı-
raç bölgelerde 19 - 20 kilogram civarında, 
sulak bölgelerde ise 22 - 23 kilogram taban 
gübresi atıyoruz" dedi.

Tohumu Tarım Kredi Kooparatiflerinden 
sağladıklarını anlatan Mustafa Ör, "Önceki 
yıl hasat ettiğimiz buğdayları kullanıyoruz. 
Tohumu da kendimiz üretiyoruz. Bu aylar-
da bol yağış bekliyoruz. 2 gün önce güzel 
bir yağmur oldu. Üzerine ekim yapıyoruz. 
Önceden de ekim yapmıştık. Onlar için de 
çok iyi oldu. Önümüzdeki zamanlarda bol 
yağış bekliyoruz. Ekim ayının 8’inde baş-
ladık. Araya yağmur girdi. Şimdi de devam 
ediyoruz. Eskişehir bölgesindeki ekilişlerin 
hepsi kıraç bölgelerde kasım ayına kalmaz 
ama pancarların, soğanların, patateslerin ha-
sadından sonra tarlanın hazırlanması, ekiliş 
yapılması kasımın 20’sine kadar devam edi-
yor bölgede” diye konuştu.

Ekim çalışmaları başladı 
Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 
çiftçiler hububat ekim çalışmalarına başladı.

3 Eskişehir’de buğday ve 
arpa gibi hububat ürünlerinin 
tohumları toprakla buluşmaya 
başladı. 

Kuraklık 
sebe-

biyle zor bir 
yıl geçiren 

Yozgatlı çift-
çilerin bir kısmı 

hububat ekimine 
başlarken, bir kısmı 

da tarlalarını ekime hazır-
lıyor. Mazot, gübre ve tohum gibi 

girdi maliyetlerinin yüksek olmasından 
yakınan çiftçiler, ürünlerinin düşük fi-
yata satılması nedeniyle maliyeti kurta-
ramadıklarını belirtiyor.

Yerköy ilçesine bağlı Orhan 
köyünde çiftçilik yapan Talip 
Bozkurt çiftçilerin girdi maliyet-
lerinin yüksek olduğunu vurgula-

yarak hasat döneminde çiftçilerin 
ürünlerinin ucuza satıldığını ifade 
ederek, "Tarlamı genelde sertifi-
kalı tohum kullanarak ekiyorum. 
Bu yıl da yine ekim için kilosu 2 
lira 25 kuruşa sertifikalı tohum 
aldım. Şimdi tarlalarımı sertifi-
kalı tohumla ekiyorum. Biz çift-
çiler olarak girdi maliyetlerinin 
düşürülmesini istiyoruz. 2 lira 
25 kuruştan tohumluk alıyorum, 
tarlama bunları ekiyorum, hasat 
döneminde aynı buğdayı kilosu 
80 kuruşa zor satıyorum. Güb-
renin tonu bin 300 lira, mazotun 
litresi 5 liraya yaklaştı. Hal böyle 
olunca biz çiftçiler emeğimizin 
karşılığını alamıyoruz. İki buçuk 

ton buğday satıp bir ton tohum 
alıyoruz" dedi.

Çiftçi Necati Özer ise,"Son yıl-
larda mevsimin kurak geçmesin-
den dolayı özellikle hububat hasat 
döneminde ürünlerimizde verimde 
düşüş oldu. Hal böyle olunca veri-
len fiyatların da biz çiftçileri tat-
min etmemesi çiftçilikle geçimini 
sağlayan bizleri sıkıntıya soktu. 
Mazot ve gübre fiyatları her yıl ar-
tarken biz buğdayımızı bir önceki 
yılla aynı fiyattan satmak zorunda 
kalıyoruz. İnşallah bu yıl devleti-
miz biz çiftçilerin yüzünü güldü-
recek şekilde emeğimizin karşılığı 
olan bir fiyattan ürünlerimizi sata-
rız" şeklinde konuştu.

Ekmeğin topraktaki hikayesi başladı 
Hububat tohumları 
toprakla buluştu 

Türkiye'nin buğday ihtiyacının 
önemli bir kısmını karşıla-

yan Trakya'da, çiftçiler tarlalarına 
buğday ekmeye başladı. 

Ekim ayının gelmesiyle bir-
likte çiftçilerin tarlalarına buğday 
ekme telaşı başladı. Traktör ve 
tarım aletleriyle önce tarlaları-
nı buğday ekecek kıvama getiren 
çiftçiler, ekim ayının ikinci hafta-
sında buğday tohumunu toprakla 
buluşturdu. 

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı 
Akardere köyünde çiftçilik yapan 
Engin Yıldız, tarlasına buğday ek-

tiğini belirterek, "Bu yıl 
buğday verimi çok iyiy-
di. Ekim ayının 2'nci 
haftası tarlalarımızı 
hazırlayıp makinayla 
buğdayımızı ekeriz. 
Dönüm başına orta-
lama 20-22 kilo buğ-
day tohumu ekeriz. 
Tarlamıza ortalama 20 
kilo gübre atarız. Buğ-
dayın çimlenmesinde 
ve büyümesinde yağmur 
önemli. Geçen sene verim 
yüksekti. Allah tüm çiftçilere 
bol bereket versin" dedi.

Buğday toprağa kavuştu 
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Siyah elmas' olarak adlandırılan trüf 
mantarı, yumruk şeklinde yetişi-
yor. Toprağın 5 ile 20 santimetre 

derinliğinde ağaç köklerinde yetişiyor. 
Mantar, etten daha fazla protein taşıyor. 
Orman Genel Müdürlüğünce 2014-2018 
yılları arasında eylem planı da hazırlanan 
trüf mantarının kilosu bin ila 3 bin Euro 
arasında alıcı buluyor. Ormanlardaki trüf 
varlığını tespit edebilmek amacıyla başla-
tılan çalışmalarda Karabük’ün Ovacık ve 
Yenice ilçeleriyle Bartın’ın Yıldızköyü 
mevkisi, Zonguldak’ın Çaycuma, Dev-

rek, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerindeki 
ormanların bazı bölümleri koruma altına 
alındı.

Trüf mantarı için eğitiliyor
Trüf mantarının toprak altında olma-

sı ve az miktarda bulunması sebebiyle 
trüf uzmanı ile eğitilen Lagotta Romag-
nolo cinsi köpekler kullanılıyor. Trüf 
mantarı için eğitilen Lagotta romagnolo 
cinsi köpeklerle birlikte koruma altına 
alınan bölgelerde yapılan aramalarda 
Tuber Uncinatum (Sonbahar Trüfü) 

başta olmak üzere T. nitidum, T. 
genadii, T. rufum, T. excavatum, 
T. aestivum (Yazlık Trüf) türleri 
tespit edildi. Trüf eylem planını 
uygulama takvimi sonunda oluş-
turulacak olan trüf, üretim mak-
satlı ormanlar ile orman köylüle-
rine de yeni gelir kapısı açılacak.

Trüf mikonizası aşılanmış 
fidanlar kullanılarak yapılan aşı-
landırma faaliyetiyle yeni trüf 
ormanlarının kurulması planla-
nıyor. Oluşturulacak bilgi ve de-
neyim ise trüf üretim bahçeleri 
kurmak isteyen yatırımcılara da 
aktarılacak.

Akademik çalışmalara da 
fırsat tanınacak

Zonguldak Orman Bölge 
Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, ba-
kanlıkça oluşturulan eylem planı 
kapsamında yapılan çalışmaları 
aktardı. Yapılacak araştırma-
lar ve gen kaynağı maksatlı trüf 
bahçelerinin oluşturulması faali-
yetleriyle akademik çalışmalara 
da fırsat tanınacağını dile getiren 
Beşel, trüf mantarına ilişkin şu 
ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğünce 
2014-2018 yılları arasında uygu-

lanacak trüf mantarı eylem planı kapsa-
mında 2014 yılından itibaren ormanla-
rımızdaki trüf varlığını tespit edebilmek 
için Ovacık, Yenice, Çaycuma, Devrek, 
Alaplı ve Ereğli ilçelerinde trüf uzmanı 
ve trüf arama konusunda eğitilmiş La-
gotto Romagnolo cinsi iki köpek ile ara-
ma yapıldı. Neticede doğal trüf mantarı 
tesbit edilen Karadeniz Ereğli İşletme 
Müdürlüğü Alaplı İşletme Şefliğindeki 
79 dekarlık orman arazisi ile 40 dekar-
lık bir alan ile Karabük’ün Yenice ilçe-
sinde Göktepe mevkisinde 40 dekarlık, 
Bartın’da Yıldıztepe mevkisinde ise 80 
dekarlık alan koruma altına alındı."

"Trüf mantarıyla aşılı meşe 
fidanları dikildi"

Trüf mikonizası aşılanmış fidanların 
toprakla buluşturulduğunu ifade eden-
Beşel, trüf mantarı çalışmalarının hızla 
ve artarak devam edeceğine inandığını 
söyledi.

Beşel, Yenice’de 40 dekar alanda trüf 
mantarıyla aşılı meşe fidanları dikildi-
ğini vurgulayarak,  "Gökçebey Orman 
Fidanlığımızda 10 dekar alanda da 150 
adet trüf mantarı aşılı meşe fidanları top-
rakla buluşturuldu. Trüf eylem planını 
uygulama takvimi sonunda oluşturula-
cak olan trüf üretim maksatlı ormanlar 
ile orman köylülerimize yeni gelir ka-
pısı açılmış olacaktır. Trüf mikonizası 
aşılanmış fidanlar kullanılmak suretiyle 
yapılan aşılandırma faaliyetiyle yeni trüf 
ormanları kurularak oluşturulacak bilgi 
ve deneyim; trüf üretim bahçeleri kur-
mak isteyen yatırımcılara aktarılacaktır. 
Yapılacak eğitim çalışmaları ile teşkilat 
mensupları ve orman köylüsü trüf man-
tarlarının teşhisi, toplanması, ekonomisi 
konularında eğitilecek, trüfün ticari ola-
rak değerlendirilmesinin önü açılacaktır. 
Yapılacak araştırmalar ve gen kaynağı 
maksatlı trüf bahçelerinin oluşturulma-

sı faaliyetleriyle akademik çalışmalara 
fırsat tanınacaktır. Orman ekosistemleri 
bitki, toprak ve su kaynakları dengesinin 
kırsal alandaki sosyal istikrarı, barajların 
uzun ömürlü olması ve gıda güvenliği-
nin temeli ve sigortasıdır. Artan nüfus, 
yükselen yaşam kalitesi, azalan doğal 
kaynak ve tarım alanları nedeniyle or-
man ekosistemlerinin sağladığı ürün ve 
hizmetlere geçmişte olduğundan daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Halkın or-
manlardan artan beklentisinin sürdürüle-
bilir şekilde karşılanması için ormanların 
her unsurunu, verimlilik ilkeleri çerçeve-
sinde işletmek ve yönetmek zorundayız. 
Ayrıca trüf yeni gündeme gelen, yeni 
çalışmalarımızın başında olan ve kilosu 
1000 Euro civarında olan çok kıymetli 
bir mantar türüdür. İnanıyorum ki trüf 
mantarı, belli bir zaman sonra halkımız 
tarafından da fındıklıklarıda, bahçelerde, 
fidanlar aracılığıyla da yetiştirilecektir. 
Şu anda Bakanımızın talimatları gereği 
genel müdürlüğümüzce bize dikte edilen 
2014-2018 eylem planları çerçevesinde 
yaptığımız bir çalışmadır. İnanıyorum ki 
trüf mantarı konusu hızla artarak devam 
edecektir." dedi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 
ERDEMİR emeklisi İsmet Koç da köpe-
ği ile birlikte zaman zaman trüf mantarı 
aradığını ifade etti. 

Koç, "Osmantepe dağında trüf man-
tarı arıyorum. Bu mantar kolay bulun-
maz. Bunu ben ayda bir kere gelir ve 
köpekle ararım. Yeryüzünde değil yerin 
altında yetişir. Kestane, meşe diplerinde 
yetişir. Çok pahalı bir mantardır. Arka-
daşlar bana bazen gülüyorlar ama fiyatı 
2 bin ila 3 bin Euro arasında. Benim de 
en büyük özelliğim ilginç konuları çok 
iyi araştırırım. Nasip ederse bu mantarı 
da Karadeniz Ereğli ilçesinde yaygınlaş-
tıracağım. Bu çok zor bir iş. Günde 5 ila 
10 kilogram toplamak mümkün değil" 
diye konuştu.

Köpeklerle 
toplanan trüf 
mantarı, kilosu 
3 bin Euro'dan 
alıcı buluyor

Zonguldak’ta “siyah elmas” olarak bilinen ve eğitimli köpekler aracılığıyla bulunabilen trüf mantarı için özel orman 
sahası belirlendi. Trüf mantarının kilosu bin ile 3 bin Euro’ya kadar alıcı buluyor.
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Ahlat’ta elma hasadı başladı 
Bitlis’in zengin 
tarım arazileri 
ve verimli 
topraklarıyla 
birçok 
mahsulün 
yetiştiği 
ilçesi Ahlat'ta 
elma hasadı 
başladı. 

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı 
köyünde 1960 yılında devlet tarafından di-

kilen üzümlerin hasadı başladı. 
Muratlı köyünde 1960 yılında orman vasfını 

yitirmiş bölgelere İlçe Tarım Müdürlüğü tarafın-
dan 60 dönümlük araziye gelir getirici ürün ola-
rak dikilen üzümler geçen seneye göre çiftçinin 
yüzünü güldürdü.

1960’lı yıllarda dikilen üzüm bağlarının mi-
ras yolu ile parçalanması ile küçük alanlarda 
üretim yapan çiftçilerden Bilal Yiğit, “Her yıl 
üzüm hasadı gerçekleştiriyoruz. 1960’lı yıllar-
da o zamanın ziraat mühendisi, orman vasfını 
yitirmiş köyümüz girişinde bulunan mevkileri 
dozerlerle temizlemiş ve köylüye gelir getirici 
ürün olarak üzüm konusunda çiftçiye destek ol-
muş. Fakat zamanla miras yolu ile bağlarımız 
parçalanarak küçük alanlara dönüşmüş. Murat-
lı’nın üzümü tamamen doğaldır. Bu lezzeti baş-
ka hiçbir memlekette bulamazsınız. Ayrıca diğer 
bir özelliği de uzun ömürlüdür. Geçen yıl verim 
düşüktü. Bu yıl verimden memnunuz” dedi.

Tadı ve kalitesiyle bölgede adından söz ettiren 
ahlat elmasında bu yıl yüksek verim bekleni-
yor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan 

ahlat, meyve ve sebzecilikte ise ülke ekonomisine 
önemli katkı sunuyor.

Yöreye has tadı ve lezzetiyle bilinen Ahlat elmala-
rı, en çok tüketilen meyvelerin başında yerini alırken 
bölgede ise aranılan meyveler arasında yer alıyor. İlçe-
de 10 dönümlük arazide elma hasadı yaptıklarını belir-
ten çiftçilerden Adem Gültaç, ahlat elmasından bu yıl 
oldukça iyi verim aldıklarını belirterek, “10 dönümlük 
elma bahçesinde hasada başladık. Ahlat elması ger-
çekten aranan bir lezzettir. Özellikle çevre il ve ilçeler-
den oldukça rağbet görüyor. Tabi bölgenin en büyük 
eksikliklerinden birisi soğuk hava depolarının olmayı-
şıdır. Bu da elmanın uzun süru saklanmamasına sebep 
oluyor. Ahlat’ta elma bahçelerinin sayısı da her geçen 
gün artıyor. Ahlat tarım arazileri çok zengin olmakla 
beraber ceviz, patates, pancar, fasulye gibi birçok ürün 
yetişmektedir. Buna karşılık istihdamda büyük bir ala-
na sahip ama yine de işçi sıkıntısı yaşanıyor. Toprakla-
rımızda yetişen tüm mahsullerin tadı oldukça güzeldir. 
Bu yıl Ahlat’ta elma hasadından oldukça memnunuz. 
Ağaçlarda çok fazla elma olduğu için dallar kırılmasın 
diye ağaç parçalarıyla destekliyoruz. Elmaların yere 
dökülmemesi ve dalların kırılmaması için çeşitli yön-
temlerle dalları koruma altına alıyoruz. Bu yıl herhal-
de 20-25 gün yani soğuk havalar tam gelmeden hasadı 
bitirmemiz gerekiyor” dedi.

Öte yandan Ahlat’ta hemen hemen her evin bahçe-
sinde çeşitli türlerde elma yetiştirilirken, elma bahçele-
rinin ilçede önemli bir yer tuttuğu biliniyor. Elmacılık 
hem ilçe ekonomisine hem de aile bütçesine önemli 
katkı sağlıyor.

Domaniç'te üzüm hasatı






