
MİLLİ İRADE ŞEHİTLERİ
Tarım Kredi Kooperatiflerinin

ŞEHİTLERİMİZE, Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.



MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKIYORUZ

BAŞKOMUTANIMIZ İLE BİRLİKTEYİZ



Değerli Paydaşlarımız;

Bu toprakların köklü değer-
lerine ihanet içinde bulu-
nan ve Türk Silahlı Kuv-

vetleri yapısı içinde yuvalanmış bir 
darbeci terör grubunun, 15 Tem-
muz 2016 gecesinde kadim tarihi-
mizde örneği görülmemiş bir gözü 
dönmüşlük ve cinnet ruh haliyle 
ülkemize, milletimize, Cumhuri-
yetimize, milli iradeye, toplumsal 
birlik ve bütünlüğümüze yönelik 
kalkıştığı darbe teşebbüsünü şid-
detle ve nefretle kınıyoruz.

Bu karanlık ve uzun gecede 
aziz milletimizin iradesine yönelik 
bu hain teşebbüse ilk andan itiba-
ren ülkenin her yerinde kararlı bir 
duruşla karşı koyan vatandaşla-
rımızın duyarlılığı, canını ortaya 
koyan güvenlik güçlerimizin kısa 
sürede durumu kontrol altına al-
ması, Sayın Cumhurbaşkanımız 
ile Sayın Başbakanımızın dirayetli 
liderliği yanında tüm siyasi partile-
rin ülkenin bekası için gösterdiği 

güçlü birliktelik ve ihanete karşı 
duran medyamızın halkı bilgilen-
dirme görevini cesurca yerine ge-
tirmesi sayesinde bu menfur kal-
kışma başarısızlığa uğratılmıştır.

Milletin iradesi ve menfaati 
yerine hain şebekelerin isteği yö-
nünde hareket eden cuntacıların 
darbe kalkışması olarak başlayıp, 
karşılaştığı direniş sonrası masum 
vatandaşlara ateş açmak ve başta 
TBMM olmak üzere bazı milli ku-

rumları bombalamak gibi korkunç 
terörist saldırılara dönüşen bu ey-
lemler, milletimizin kahramanca 
direnişi ve devletimizin başarılı 
operasyonları sayesinde püskürtül-
müştür.

Bu elim darbe girişimine karşı 
toplumun her kesiminden vatan-
daşlarımızın ve yetkililerin kararlı 
bir duruş sergilemesi; milletimizin 
birlik ve beraberlik içinde demok-
rasiye sahip çıkmasının ve ihanet 

odaklarını müstahak oldukları 
yenilgiye uğratmasının şanlı bir 
örneği olarak dünya tarihine geç-
miştir. İhanet çetesinin yeltendiği 
bu kalkışmanın kısa sürede başarı-
sızlığa uğramasını sağlayan necip 
milletimize, Devlet ve Hükümet 
yetkililerimize, tüm siyasi par-
tilere, bütün güvenlik güçlerine, 
medya ve sivil toplum kuruluşla-
rına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu 
süreçten ülkemizin ve demokra-

simizin güçlenerek çıkacağına 
inanıyoruz.

Türkiye’nin en büyük ta-
rım ailesi Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve bu kurumun 
hissedar olduğu aşağıda adı yer 
alan şirketler olarak, bu vahim 
olaylarda hayatını kaybeden 
tüm şehitlerimize Allah'tan rah-
met, yaralılarımıza acil şifalar 
ve milletimize başsağlığı dili-
yoruz.

Bundan sonra da 1,1 mil-
yon çiftçi ortağımız ile kurum 
ve iştiraklerimizdeki 8 bini aş-
kın çalışanla birlikte, şehitlerin 
emaneti olan bu aziz topraklar 
için değer üretmeye ve mille-
te hizmet için faaliyetlerimizi 
kararlılıkla sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Milli irademize ve demokra-
simize sahip çıkmak üzere seçil-
miş Başkomutanımızın çağrısı-
na uyarak bu gece ve sonrasında 
da meydanlarda olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyu-
rulur.

FETÖ terör örgütünün demokrasimize yapmaya çalıştığı 
kalkışmayı kınıyoruz. Milletimiz vatanına sahip çıkacaktır.

Paralel ihanet çetesinin darbeye kalkışmasına bütün varlığımızla karşı çıkıyoruz. 
Bütün milletimizi, milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.
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Askeri darbe girişimi sı-
rasında karargâh olarak 
kullanılan Kazan’daki 

4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 
kalkan uçakları engellemeye ça-
lışan yaklaşık 8 bin Kazan’lının 
üzerine, darbeci askerler tara-
fından açılan ateş sonucu 7 kişi 
hayatını kaybetti. Bu hain saldı-
rıda başlarına isabet eden kur-
şunlarla hayatlarını kaybeden 
Ankara Bölge Birliği’ne bağlı  
Kazan Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı ve Kazan Ahi Köyü Muh-
tarı Ali Anar (35) ve yine Kazan 
Tarım Kredi Kooperatifi orta-
ğı Feti Cantürk’ün oğlu Samet 
Cantürk (20) şehit olmuştur.

Gölbaşı’ndaki 
5 Şehit Polisimiz

15 Temmuz'da gerçekleşti-
rilen darbe girişiminde Ankara 
Gölbaşı'nda bulunan Özel Ha-
rekât Daire Başkanlığı ve Polis 
Havacılık Daire Başkanlığı'na 
gece saatlerinde helikopterle 
yapılan saldırıda şehit düşen 24 
yaşındaki Özel Harekat Polisi 
Komiser Yardımcısı Seher Yaşar, 
Pazar Tarım Kredi Kooperatifi 
Yetkili Memuru Ümit Şahin’in 
dayısının kızı, Hakka yürüyen 
Komiser Yardımcısı Kübra Do-
ğanay (23), Kayseri Yeşilhisar 
Tarım Kredi Kooperatifi ortağı 
Harun Doğanay’ın kızıdır. Yine 
aynı saldırıda şehit düşen Özel 
Harekat polisi Hüseyin Goral 
(26), Malatya Bölge Birliği’ne 
bağlı Poyraz Tarım Kredi Ko-
operatifi ortağı Yunus Goral’ın 
yeğeni, şehit düşen Özel Harekat 
Komiseri Eyüp Oğuz ise, yine 
Poyraz Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı Bünyamin Ozan’ın kayın-
biraderidir. Helikopter saldırı-
sında şehit düşen bir diğer Özel 
Harekat Polisi SeyitAhmet Çakır 
da Nizip Tarım Kredi Koopera-
tifi ortakları (Aynı İsimli) Seyit 
Ahmet Çakır ve Ahmet Çakır’ın 
amca oğullarıdır.

Genelkurmay Başkanı’nın 
Korumasıydı

Ankara’dameydana gelen 
kalkışma hareketinde Genel-
kurmay Başkanı’nın yakın ko-
ruması olan, Erzurum Bölge 
Birliği’ne bağlı Iğdır Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağı Abbas 
Aydın’ın kardeşi Bülent Aydın 
şehit olmuştur.

Vücudunu Siper Etti
İstanbul’daki darbe kalkış-

masında Tekirdağ Bölge Birli-
ği’ne bağlı Çorlu Tarım Kredi 
Kooperatifi personeli Raif Dur-
muş’un bacanağı Münir Al-
kan(41), Boğaziçi Köprüsü’nde 
açılan ateş sırasında İstanbul İl 
Emniyet Müdürü Mustafa Çalış-
kan’ı korurken şehit düşmüştür.

Tankın Altında Kaldı
Yıldıztepe Tarım Kredi 

Kooperatifi ortağı Mehmet Kı-
sa’nın oğlu Hüseyin Kısa (28); 
İstanbul’da darbe girişimini 
protesto ederken tankın altında 
kalarak şehit düşmüştür.

Külliye’de Şehit Düştü
Ankara Bölge Birliği emekli 

personeli Yakup Pilavcı’nın am-

Tarım Kredi Kooperatiflerinin

casının oğlu özel güvenlik görev-
lisi Volkan Pilavcı(36); FETÖ'nün 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine dü-
zenlediği hain saldırı sırasında şehit 
olmuştur.

Genelkurmay'da Şehit Oldu
Tarım Kredi Yem A.Ş İç Denet-

çisi Kamil Önder’in amcasının oğlu 
Serhat Önder, Ankara’da Genelkur-
may Başkanlığı binasının önünde 
bulunan grubun üzerine açılan ateş 
sonucu şehit olmuştur

Çıkan Çatışmada Kaybettik
Ankara'daki darbe girişimi sıra-

sında Gölbaşı Özel Harekât Daire 
Başkanlığı'nda çıkan çatışmada An-
talya Bölge Birliği’ne bağlı Çeltikçi 
Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Akif 
Altay’ın yeğeni, Özel Harekât Po-
lisiAkif Altay(53) şehit düşmüştür. 

22 Yaşında Şehit
Ankara’daki darbe girişimi sı-

rasında Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’ne F-16 savaş uçağı ile gerçek-
leştirilen bombalı saldırıda hayatını 
kaybeden, Sakarya Bölge Birliği’ne 
bağlı Dörtdivan Tarım Kredi Koo-
peratifinde ve Kurumumuz şirketi 
İmece Tahmil Temizlik ve Güven-
lik Hiz. A.Ş.'de çalışarak emekli 

olan personelimiz Selahattin Yal-
çın’ın oğlu Muhammed Yalçın (22) 
şehit olmuştur. 

Uçaktan Açılan Ateş Şehit Etti
Ankara Bölge Birliği’ne bağlı 

Mecitözü Tarım Kredi Kooperatifi 
personeli Şule Karataş’ın halasının 
oğlu Emin Güner, FETÖ'nün darbe 
girişimi sırasında Ankara’da Hakka 
yürümüştür.

Türk Telekom’da Hakka Yürüdü  
Gübretaş A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İdari İşler Personeli Ahmet Mithat 
Sertbaş’ın amcasının oğlu Acıbadem 
Muhtarı Mete Sertbaş 15 Temmuz 
gecesi Acıbadem'de bulunan Türk 
Telekom'a girip internet erişimini 
kapatmak isteyen darbeci askerleri 
durdurmak isterken, askerlerin ba-
şında olduğu  iddia edilen yüzbaşı 
tarafından yakın mesafeden göğsün-
den vurularak şehit edilmiştir.

Ankara'da Şehit Oldu
Ankara’da darbecilere direnmek 

için sokağa çıkarak hayatını kaybe-
den 9 sivil darbe şehidinden biri de 
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü 
İştirakler Daire Başkanlığı Raporla-
ma Müdürü Fırat Sungur’un halası-
nın torunu Suat Akıncı’dır (32).

Özel Harekatta Şehit Düştü
Erzurum Pasinler Tarım Kre-

di Kooperatifi ortağı Yusuf Sürü-
cü’nün kardeşi Yakup Sürücü 15 
Temmuz gecesi FETÖ terör ör-
gütü mensuplarının darbe girişimi 
sırasında Ankara'da Özel Harekât 
Dairesi Başkanlığı’na yapılan 
menfur saldırıda şehit olmuştur.

Afyon Uluköy’de Vurdular
15 Temmuz'da gerçekleşen 

darbe girişiminde 1696 Sayılı Ulu-
köy Tarım Kredi Kooperatifimizin 
ortağı Burhan Özkaya ayağından 
silahla vurularak yaralanmıştır. 
Kütahya Bölge Birliği’ne bağlı 
Balıköy Tarım Kredi Kooperatifi 
yetkilisi Ahmet Han’ın eniştesinin 
kardeşi Hüseyin İmancı saldırılar 
da yaralanmıştır.

MİLLİ İRADE ŞEHİTLERİ
Milli iradeyi hedef alan darbecilerin 15 Temmuz gecesi başlayıp 16 Temmuz sabahına kadar süren hain saldırıları sırasında birçok Tarım Kredi personeli, 
ortağı ya da yakını şehit olurken, birçoğu da yaralandı. Vücutlarını hain kurşunlara siper eden bu insanlar, Tarım Kredi Ailesi için milli irade şehitleri olarak 
kabul edilecek ve unutulmayacaktır. Türkiye genelinde 240 milli irade şehidimize Allah'tan rahmet, 2 bin 191 yaralımıza da acil şifa dileriz.

İlk Şehitlerimiz 
Anar ve Cantürk

Tedavileri Hastanelerde
 Süren Yaralılarımız  
15 Temmuz'da gerçekleşen hain 

ve alçak kalkışma sonucu, Kayseri 
Bölge Birliği’ne bağlı Savcılı Büyü-
koba Tarım Kredi Kooperatifi ortağı 
Harun Köroğlu’nun iki kardeşi An-
kara’da yaralanmış olup birisi yo-
ğun bakımda olmak üzere hastanede 
tedavileri devam etmektedir. Darbe 
girişimi sırasında darbecilere di-
renmek için sokağa çıkan Kütahya 
Bölge Birliği’ne bağlı Uluköy Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağı Burhan Öz-
kaya ayağından yaralanmıştır.

Yine aynı gece Balıkesir Bölge 
Birliği’ne bağlı Aydın Pınar Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdür Yardımcı-
sı Kuraner Kuzik’in ağır bir şekilde 
yaralanan dayısının oğlu İkram Tu-
tal, Ankara Numune Hastanesi’nde 
yoğun bakımda yatmaktadır. Ankara 
Bölge Birliği’ne bağlı Kazan Tarım 
Kredi Kooperatifi personeli Suzan 
Sıtkı’nın kardeşiNurettin Erdal, FE-
TÖ'nün darbe girişimi sırasında An-
kara’da yaralanmıştır. Ankara Bölge 
Birliği’ne bağlı Salman Tarım Kredi 
Kooperatifi personeli Erol Çağaldo-
ğan’ın dayısının oğlu İhsan Çağa, 
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 
Ankara’da yaralanmıştır. Ankara 
Bölge Birliği’ne Bağlı Kazan Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağıBeytullah 
Yaprak ve oğlu hain saldırılar sıra-
sında yaralanmışlardır.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Sayın 
Cumhurbaşkanımız 'Bunlar terör örgütü, çete' dedi. Birçok 
kişi de 'Olur mu canım?' dedi ama 15 Temmuz akşamı gördük 
ki bunların ihaneti öyle bir boyuta ulaştı ki ibadette aldattılar, 
ticarette sömürdüler ve ihanette de 15 Temmuz akşamı aziz 
milleti arkadan hançerlediler." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, 15 Temmuz 
gecesi aziz milletin arkadan 

hançerlendiğini belirterek, darbe kal-
kışmasıyla Türkiye’nin kalkınmasının 
hedef alındığını söyledi. Nene Hatunlar 
ve Seyit Onbaşılar sayesinde, hainlerin 
bu darbeyi başaramadıklarını belirten 
Çelik, tüm Türkiye'nin ayakta olduğunu 
ve darbe girişimi karşısında milli duruş 
sergilediğini ifade etti. Konya Mevlana 
Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara hitap eden Çelik, şöyle de-
vam etti:

"Bu aziz millet, 15 Temmuz akşamı 
öyle bir ihanet öyle bir fesat çetesiy-
le karşı karşıya kaldı ki tarih boyunca 
bu ihanet çetesini hiç yaşamadı, gör-
medi. 'Rüya gördüm' deseydiniz ina-
nın rüyaya da inanmazdık. 'Böyle şey 
olmaz' derdik ama maalesef nelerin 
olduğunu hepimiz çok net bir şekilde 
gördük. Bunların yaptığı şeytanın ak-
lına gelmez. Bunlar şeytanı sollayan, 
en büyük şeytanlardır. PKK'dan, 30 
yıldır neler çektiğimizi biliyoruz ama 
şimdi karşı karşıya bulunduğumuz te-
rör örgütü, çok yönlü bir terör örgütü. 

Öncelikle insanları ibadetle aldattılar. 
Soğanla belki akıttıkları gözyaşları ve 
salyalarına karışan gözyaşlarıyla iba-
detle işe başladılar. İbadeti ticarete alet 
ettiler, memleketteki tacirleri ibadette 
kandırdılar, ticarette de sömürdüler. 
Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bunlar terör 
örgütü, çete' dedi. Birçok kişi de 'Olur 
mu canım?' dedi ama 15 Temmuz ak-
şamı gördük ki bunların ihaneti öyle 
bir boyuta ulaştı ki ibadette aldattılar, 
ticarette sömürdüler ve ihanette de 15 
Temmuz akşamı aziz milleti arkadan 
hançerlediler."

"Bunlara amaçlarına ulaşmak 
için her yol mübah"

Bakan Çelik, hainlerin o gece mil-
letin tecelligahı olan TBMM'yi bomba-
ladıklarını, bunların akla gelmeyecek 
şeyler olduğunu söyledi. Artık bu ör-
güte aklı olan kimsenin hak vermemesi 
gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları 
aktardı:

"İbadetle ihanet bir arada durur mu? 
Bizim inancımızda böyle bir şey müm-
kün değil ama bunlarda amaçlarına 
ulaşmak için her yol mübah. Sözde din 

terminolojisini ağızlarından eksik et-
miyorlar ama amaçlarına ulaşmak için 
de her yol mübah. Öyle bir anlayışta 
olan insanların bu saatten sonra Al-
lah'ı, Peygamberi ve kitabı ağızlarına 
almamaları gerekiyor. Böyle bir şeye 
şahit olursak gerekli cevabı vereceğiz. 
Bu çirkin görüntü çok net şekilde 15 
Temmuz akşamı ortaya çıktı. Bunlar 
herkesi dinlediler, fişlediler, görüntüde 
ibadeti gösterdiler arkadan bu işlerle 
uğraştılar. Bu ahlaksızlar insanların 
mahremiyetine, yatak odalarına gir-
diler. Her türlü şantajı yaptılar, ettiler 
ama Allah'ı dinlemediler."

Bakan Çelik, bu yapının ibadet 
boyutunun riyakar, sahtekarlık ve al-
datmaya dönük olduğunu, ticaret bo-
yutunda ise her il ve ilçede paralar 
topladıklarını, bu paraların hesabının 
sorulmaya başlandığını bildirdi.

Paraların senatörlerin seçim mas-
raflarında kullanıldığına işaret eden 
Çelik, "Bu paralar yabancı ülkelerdeki 
siyasilerin siyasi propaganda masrafla-
rında, dünyadaki lobilerin mezelerinde, 
Türkiye'nin aleyhinde makale yazanla-
ra destekte. Türkiye aleyhine gazete mi 
çıkaracaksın? Türkiye'nin notunu, pu-
anını mı düşüreceksin? İşte o lobilere 
destekte kullanıldığını bugün dünya da 
net bir şekilde ifade etmektedir." diye 
konuştu.

"15 Temmuz'dan sonra tutuştu"
Çelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gü-

len'in bugün "Ben Batıdan yanayım" 
dediğini belirterek "Bunu 15 Tem-
muz öncesi deseydin ya? O hain 15 
Temmuz'dan sonra tutuştu. 79 milyon 
yakanda, kaçamayacaksın. Bugün de 

'Batı Türkiye'ye müdahale etmeli' di-
yor. Alçaklığında bir seviyesi vardır. 
Seviye kalmadı. Çukurdan da aşağı, 
dibi görülmeyen esfel-i safilin çukuru-
na doğru gidecek inşallah." ifadelerini 
kullandı.

Darbelerin Türkiye'ye maliyetinin 
büyük olduğuna değinen Çelik, 10 yıl-
lık kalkınma trendine bakılırsa eğer 
önüne engeller çıkmasaydı, Avrupa bir 
yana Türkiye'nin çok daha iyi yerlerde 
olacağına işaret etti.

Türkiye'nin kalkınmasını engelle-
mek için darbelerin yapıldığını dile ge-
tiren Çelik, şöyle konuştu:

"Kalkınmasın Türkiye, ayağa kalk-
masın. Eğer ayağa kalkarsa Balkanlar, 
Orta Doğu, Asya ayağa kalkar' diye 
düşündüler. O halde Türkiye'nin ayağa 
kalkmaması için bu darbe dönemleri 
yaşandı. Bir FETÖ'cü 'Millet niye cad-
delere çıktı? Eskiden çıkmazdı' diyor. 
Şöyle inanıyorlarmış, bir tank gele-
cek, bir uçak uçacak millet de 'Teslim 
olduk' diyecekmiş. Millet, '60, 71, 80, 
97'de çektik çektik, yeter' dedi ve 3 yıl 
değil 3 saatte bunların defterini dürdü, 
bitirdi."

Çelik, milletin 15 Temmuz akşamı 
demokrasi, cumhuriyet ve en önem-
lisi Cumhurbaşkanına sahip çıktığını, 
Cumhurbaşkanının imkansızlıklar içe-
risindeki telefonla bağlantısını gören-
lerin çoluk cocuk demeden caddelere 
döküldüğünü hatırlattı.

Bu duruşla dünyanın "Millet böyle 
olur" dediğini vurgulayan Çelik, mil-
letin duruşunu, en sevmeyenlerin bile 
takdir ettiğini "Keşke bizim de böyle 
bir milletimiz olsa" dediklerini anlattı.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze Sugel TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2016 TEMMUZ 
SAYI 528

Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 62 - 68 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
Semih Ofset

Büyük Sanayi Çilingir Sk. No:26 
İskitler / Ankara

0 (312) 341 40 75

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      İsmail Hakkı BÜCÜK
Yazı İşleri Müdürü       Murat YILMAZ
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR A.Furkan ACET
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Ersin ŞENOL  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SİVAS Şemis KALEM M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Mert Can YILMAZ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Bakan Çelik, "Aziz Milleti arkadan hançerlediler"



Topra¤›
      uyand›r›r.

%100 Yerli
Motor
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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yöneticileri, Milli 
İrademize yapılan hain darbe girişiminin ardından binlerce 
Ankaralı ile birlikte Kızılay meydanında demokrasi nöbeti tuttu.

Kadın erkek, yaşlı, çocuk deme-
den Türk Halkı ellerinde Türk 
Bayraklarıyla ülkenin önemli 

meydanlarında toplanıp birlik ve be-
raberlik mesajları veriyor. Tarım Kredi 
Kooperatifleri de Türkiye’nin dört bir 
yanında bu mücadeleye destek vererek 
her anlamda milletimize destek oluyor.

Konuyla ilgili konuşan, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü, Tarım Kredi olarak FETÖ te-
rör örgütünün demokrasiye yönelik 
yapmaya çalıştığı kalkışmayı kınadık-
larını belirterek; “Milli İradeye gönül 
vermiş vatandaşlarımızla birlikte De-
mokrasimize sahip çıkacağız. Bu ülke 
hepimizin, şimdi birlik zamanı. Ül-
kemizin birliği, devletimizin selameti 
için el ele vermeliyiz.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, alanlar-
da demokrasi nöbeti tutan milyonları 
ilk günden son güne kadar hiç yalnız bı-
rakmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin 

ardından alanları dolduran milli iradeye 
destek veren Tarım Kredi, Türkiye gene-
linde 150 bin adet kumanya, 230 bin adet 
ayran, 220 bin adet su dağıtımı yaptı. 

Ayrıca ilk etapta ihtiyacı karşılamak 
üzere bir çok ilde simit, pilav, döner, lah-
macun, pide ve köfte dağıtımları da ger-
çekleştirildi. 

Merkez Birliği yöneticileri meydanlarda

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsünün ardından sokaklara dökülen binlerce insan meydanlarda demokrasi nöbeti tuttu. Sabahlara kadar tutulan 
demokrasi nöbetlerinde,  Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Başkan Vekilleri Mesut Ölmez ve Veli Sar, Üyeler İbrahim Ethem Üstü-
ner, İrfan Karakaya, Yaşar Terzi, Mehmet Şahin ve Ahmet Yoncacı, Denetçiler Bünyamin Özbek ve İsmail Daşdelen, Genel Müdür Yardımcıları Hüsamettin 
Gülhan ve Mahmut Güngör de yer alarak vatandaşlara çeşitli gıda yardımlarında bulundular. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, amasız, 
fakatsız, tereddütsüz, başından sonuna  kadar iradesine sahip çıkarak des-
tan yazan milletimizin her zaman yanındayız. 

Tarım Kredi hain kalkışmanın gerçekleştiği 
15 Temmuz gecesi Toplu SMS sistemi ile 1 
milyon 393 bin 413 kişiye ulaşarak, ortaklarımız 
meydanlara davet edilmiştir. Ayrıca, Facebook 
hesabından 830 bin 185 kişiye,  Twitter hesa-
bından  57 bin 780 kişiye, Instagram hesabında 
ise 978 kişiye ulaşılmıştır.  

15 Temmuz gecesinden itibaren Sosyal Med-
ya hesaplarından toplam olarak 888 bin 943 
kişiye ulaşılmıştır.  Kurumumuza ait web site-
sinden ise 12 bin 624 kişiye ulaşılmış olmakla 
birlikte, toplamda 2 milyon 294 bin 981 kişiye 
erişilmiştir.

Ortaklarımızla 
meydanlardaydık

Tarım Kredi'de Demokrasi 
Nöbetindeydi
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Üreticiler umutla 'RUSYA'yı bekliyor
Tarım Kredi Kooperatifi tarafından verilen 
kredi ve sigorta hizmeti Bursalı sebze ve 
meyve üreticilerinin yüzünü güldürürken, 
Rusya ile yeniden görüşmelerin başlaması 
da üreticiyi umutlandırdı.

Tarım Kredi Kooperatifle-
ri tarafından verilen kredi, si-
gorta ve pazarlama hizmetleri 
ile kazançlarının daha verimli 
olduğunu ifade eden üreticiler, 
daha önce çektikleri sıkıntıların 
geride kaldığını söyledi. 

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 
sebze ve meyve üretimi yapan 
Nazmi Ülker, 30 senedir aile 
şirketi olarak faaliyet gösterdik-
lerini bildirdi. Şu anda sadece 
santa maria armudu, deveci ar-
mudu, şeftali ve ayva gibi mey-
ve üretiminde bulunduklarını 
belirten Ülker, “Daha önceleri 
sebze üretimi de vardı. Ama 
artık sadece meyve üretimi 
gerçekleştiriyoruz. İşletmemizi 
kardeşimle beraber aile işletme-
si olarak sürdürüyoruz. Sezon-
luk olarak işçi çalıştırdığımız 
oluyor. Sadece kış aylarında 
2-3 ay işçi çalıştırmıyoruz. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri bize 
ilaç, mazot, tarım aleti ve pa-
zarlama konularında yardımcı 
oluyor. Eskiden kendi imkan-
larımız çerçevesinde mazotu, 
ilacı, yeni yatırımlarımızı yapı-
yorduk. Ama artık Tarım Kre-
di Kooperatifleri  aracılığı ile 
kredi kullanıyoruz. Daha rahat 

hizmet vermemizde yardımcı 
oluyor. Meyvelerimiz eskiden 
zarar gördüğünde biz de zarar 
görüyorduk. Ama artık sigorta 
işlemiyle bunun da üstesinden 
geldik. Şanda benim bütün 
meyve ağaçlarımın hepsi sigor-
talıdır” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin pazarlama konusunda bi-
raz daha etkili olmasını isteyen 
Ülker, “Tüccarın yerine Tarım 
Kredi Kooperatifi ile çalışma-
mızın daha verimli olacağını 
düşünüyorum. Ortadoğu ve 
Rusya’da yaşanan sıkıntılar se-
bebiyle bizler de kriz yaşadık. 
Ama yapılan anlaşmanın fay-
dası olacağını düşünüyorum. 
Şu anda pazara yansıyan fiyat-
ların bizlere faydası yok. Artan 
fiyatlardan aracılar kazanıyor. 
Yapılan anlaşmanın sonunda 
yapacağımız toplu ihracatta biz 
kazanmaya başlarız” şeklinde 
konuştu.

Bir başka üretici Muharrem 
Güleç ise, “30 senedir yaş seb-
ze ve meyve üretimi yapıyoruz. 
Aile işletmemiz olarak sürdü-
rüyoruz. Yaz aylarında sebze 
ve meyve olduğunda sezonluk 
olarak işçi çalıştırıyoruz.  Tarım 

Kredi Kooperatifleri bizlere her 
konuda yardımcı oluyor. Sera, 
maliyetlerini azaltmada, sigor-
talamada, ilaç kullanımımızda 
bizlere yardımcı oluyor. Daha 
öncelerinde kendi imkanları-
mızla gerçekleştiriyorduk. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri şuan-
da beklentilerimizi karşılıyor. 

Ortadoğu ve Rusya ile yaşa-
nan kriz sebebiyle ihracatımız 
ister istemez etkilendi. Ama 
bunların son yapılan anlaşma-
larla giderileceğini düşünüyo-
rum. Krizin bitmesiyle beraber 
talebin artması ister istemez 
fiyatlara yansıdı ama bundan 
aracıların daha çok kazandığı-
nı düşünüyoruz. Kapılar tam 
açıldığında bizim kazancımız 

artacaktır” diye 
konuştu.

Gürsu Ta-
rım Kredi Ko-
operatifi Mü-
dürü İsmail 
Deniz, “Tarım 
ile ilgilenen 
vatandaşları-
mızla sık sık 
bir araya ge-
lerek onlara 
yeniliklerden 
bahsediyoruz. 
Yaptığımız 
çalışmalarla 
hep birlikte 
hareket ederek 
danışmanlık 
hizmeti ver-
miş oluyoruz. 
Yerinde, insan 
sağlığına ve mevzu-
atlara uygun üretim yapmaları-
nı sağlamaya çalışıyoruz. Tabi 
ki bunun yanı sıra pazarlama 
konusunda da yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. Biz bu noktada 
Merkez Birliğimiz sayesinde 
Bursa’daki büyük bir market 
zinciri ile anlaşma yaparak fi-
yat konusunda denge unsuru 
oluşturduk. Gürsu’da yetişen 
santamaria ve deveci armudu 
Türkiye’nin değil dünyanın 
hiçbir yerinde yetişmemektedir. 
Tabi ki bu imkanlar ve özellik-
ler olmasına rağmen, buralarda 
da sıkıntılar yaşanıyor. Bizler 
de maliyetlerini azaltmaya çalı-
şıyoruz. Pazarlama konusunda 
denge unsuru oluşturuyoruz. 

Sık sık onlarla biraraya gelerek  
sıkıntılarını paylaşıyoruz” dedi.

Son 10 yıldır Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin farklı çalış-
malara imza attığını belirten 
Deniz, “Daha evvel çiftçi, si-
gortanın ne olduğunu bilmi-
yordu. Ama şimdi üreticilerin 
yüzde 90'ının ürünleri sigorta 
kapsamında. Daha önce doğal 
afet olduğunda zarar eden üre-
ticiler, şimdi masraflarını geri 
kazanmış oluyorlar. Hafta sonu 
demeden tankeri gönderip ma-
zot ihtiyaçlarını gideriyorlar.  
Nakliye hizmetini de karşılı-
yoruz. Yani iğneden ipliğe her 
şeyi karşılamaya çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

İsmail DENİZ

Nazmi ÜLKER

Muharrem GÜLEÇ
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25 bin ton domates Rusya’ya ihraç oldu

Denizli Çal Belediyesi’nin öncülüğünde ihraç 
edilmek üzere yetiştirilen örtü altı sera doma-
tesleri ihraç edilmek üzere yola çıktı. Çal’da 

düzenlenen domates gönderme törenine üreticiler ve 
vatandaşlar katıldı.

Üretilen örtü altı seracılıkta domateslerin 25 bin 
tonu Rusya’ya, 25 bin tonu ise Suudi Arabistan’a 
gönderildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Rusya 
ve Suudi Arabistan’a gönderilen domateslerin üretici-
ye katkısının 120 bin TL olduğunu, yıl sonuna kadar 
çeşitli ürünlerle beraber değişik ülkelere 5 milyon TL 
değerinde ürün gönderileceğini söyledi.

Konuşmasına devam eden Başkan Akcan, “İlçe-
mizde örtü altı seracılık gündeme geldiğinde geniş 
çaplı bir araştırma yaptık. Çal’ın, toprak yapısı ve 
iklimiyle sebze ve meyve üretimine uygun olduğunu 
anlattık. Örtü altı seracılığına başladık. 22 aile 55 bin 
metrekarelik alanda seracılık yapmaya başladı. Üreti-
cilere tüm işçiliği tamamlanan anahtar teslimi seralar 
verildi. İhracat ve iç piyasaya uygun domates ve biber 
fidesi verdik. Domates üretimi yapılmayan seralarda-
ki boş alanlara biber üretimi yaptırdık. İlk biber hasa-
dını da yaptık. Çal, tarımla büyümeye uygun bir ilçe. 
Çal Ziraat Odası ile birlikte yaptığımız bu çalışma-
ların meyvelerini almaya başlamak çok güzel. Yap-
tığımız işin ne kadar doğru olduğunu gördük. Çal bir 
tarım kenti olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren ilk 
domates hasadına da başlayacağız. Çal’da üreticiler 
üretip kazanacak, Çal da alternatif tarım ürünleriyle 
daha da büyüyecek. Bugün geldiğimiz noktada hem 
bizim hem üreticilerimizin emeklerinin karşılığını 
almalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği ge-
çenlerden Allah razı olsun. Örtü altı seracılığın ilçe-
mize katma değeri büyük olacak” dedi.

Denizli'nin Çal ilçesinde üretilen 
50 bin ton ilk ürün örtü altı sera 
domatesi ihraç için yola çıktı.

“Örtü altı domateste pazar sıkıntısı olmayacak”
Yetkililer, Çal'da geliştirilen örtü altı domates üretiminin Türkiye için örnek olduğunu 
belirterek, herhangi bir pazar sıkıntısının yaşanmayacağını söylediler. Ürünlerin, hasat 
ediline kadar tüm kontrolleri yetkililer tarafından yapılıyor. Tarım için son derece elve-
rişli olan bölgede, doğru ilaçların kullanımı ile insan sağlığına hiç bir zararı olmayan 
ürünler üretilmeye başlandı. Mini bir tarım kent modeli hayata geçirilirken, Türkiye’nin 
önemli ihracat şirketleri Çal’a gelerek tarım alanlarını gezmeye başladılar.
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Tarım İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü (TİGEM) tarafından bu 
yıl 66.’sı düzenlenen “Hasat 

Bayramı” Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

“Hasat Bayramı” programına Ba-
kan Çelik’in yanı sıra Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Genel Başkanı Şem-
si Bayraktar, TİGEM Genel Müdü-
rü Mehmet Taşan da katıldı. “Hasat 
Bayramı” programı öncesinde Polatlı 
Ticaret Borsa’sını ziyaret eden Çelik, 
laboratuvarı gezerek incelemelerde bu-
lundu. Ardından hasat alanına geçen 
Çelik, kullandığı biçerdöver makine ile 
hasadı başlattı.

Hasat alanında basın mensupları-
nın sorularını cevaplayan Bakan Çelik, 
Et ve Süt Kurumu’nun 22 Türk Lirası 
et fiyatına ilişkin kararının ne zaman 
uygulamaya konulacağına ilişkin, “İs-
tanbul’da karkas eti 22 Türk lirasına 
vermeye başladık. Yurt dışından da et 
ithalatlarımız devam ediyor. 10 bin ton 

karkas et girişimi başladı. Yaklaşık bin 
ton et İstanbul’da kullanılan. Türkiye 
piyasası açısından Et ve Süt Kurumu 
eti 22 Türk lirasına vermeye başladı” 
şeklinde konuştu.

Hasat alanından ayrılarak Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ndeki 
programa katılan Bakan Çelik, şunla-
rı söyledi: “21. yüzyılın tarım yüzyılı 
olacağına inanıyoruz. Çiftçinin kıymeti 
artacak. Dünyanın gidişatı bize bunu 
net bir şekilde ifade ediyor. Tarımın 

önemini kavrayamayan toplumlar bu 
yüzyılda ciddi problemlerle karşı karşı-
ya kalacaklar. 34 ülkede gıdaya, ekme-
ğe ulaşmakta zorluk çekiliyor. 80 ülke 
suya ulaşımda ciddi zorluklarla karşı 
karşıya. Tarımın kıymetini bilmeme 
anlayışı dünyada devam ederse dünya-
yı gıda savaşları bekliyor.”

TBMM'ye tarım ile ilgili bir yasa 
gönderdiklerini belirten Çelik, “Toprağın 
tapusu sende olur bende olur. 780 bin ki-
lometrekarenin tapusu 78 milyonun. Do-
layısıyla 'Ben toprağı ekmiyorum benim 
buna ihtiyacım yok' dedirtmeyeceğiz. 
Atıl durumdaki bütün topraklar ekile-
cek. Sen ekmiyorsan, devlet ektirecek 
bankaya da kiranı yatıracak. Ama mut-
lak bütün topraklarımızın ekilmesi, üre-
time katılması konusunda canla başla bir 
çalışmayı hem yasal düzenleme olarak 
hem bakış açısı olarak gerçekleştireceği-
mizi belirtmek istiyorum.”

Doğal afetler dolayısı ile 64 ilde 

don ve benzeri iklim şartlarından 
kaynaklanan sorunlar yaşandığının 
altını çizen Çelik, “Tam 461 bin çift-
çimizin bu yaşanan doğal afetlerden 
dolayı bir mağduriyeti oluşmuş du-
rumda. Bunu Bakanlar Kuruluna arz 
ettik. Buradaki mağduriyetlerin kıs-
men de olsa önüne geçme konusun-
da bakanlık olarak üzerimize düşen 
gayreti göstereceğimizi bilmenizi 
istiyorum” açıklamasında bulundu.

TİGEM Genel Müdürü Mehmet 
Taşan’ın ev sahipliğinde gerçekle-
şen Hasat Bayramına, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdür Yar-
dımcısı Hüsamettin Gülhan, Hukuk 
Müşaviri Mücahit Çetin,  Anka-
ra Bölge Müdürü Veli Altunkaş ile 
çevre Kooperatif Yetkilileri, ilgili 
kurumların il ve ilçe müdürleri, zi-
raat odaları temsilcileri ve bölgenin 
önder çiftçileri katıldı.

Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) tarafından 
bu yıl 66.’sı 
düzenlenen “Hasat 
Bayramı” Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

TİGEM'den 66. Hasat Bayramı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: 
- “İstanbul’da karkas eti 22 Türk lirasına vermeye başladık. Yurt dışın-
dan da et ithalatlarımız devam ediyor” 
- “21. yüzyılın tarım yüzyılı olacağına inanıyoruz” 
- “Atıl durumdaki bütün topraklar ekilecek”
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Çifçi Glosa’dan memnun
Konya’nın Çumra 
ilçesinde 30 yıldır 
çiftçilik yapan Erdem 
Gökkaya, bu sene 
Glosa buğday tohumu 
ektiğini belirterek, 
yağmurlama sulama 
sistemiyle güzel verim 
aldığını söyledi.

TAREKS tarafından 
yapılan araştırma ve 

deneme çalışmalarında 
hem verim hem de kalite 
yönünden başarılı bu-
lunan Glosa çeşidi için 
2011 yılında T. C. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına tescil baş-
vurusu yapıldı. Tescil 
amaçlı resmi denemeleri 
2 yıl süren Glosa çeşi-
di 11.04.2014 tarihinde 
tescil edildi. Çeşit tescil 
denemelerinde yüksek 
verimi ve kalitesi ile öne 
çıkan Glosa, Roman-
ya’da ıslah edilmiştir. 
Türkiye’deki üretim, 
çoğaltma ve satış dahil 
olmak üzere her türlü 
yasal hakları ise Tareks. 
A.Ş'ye ait olup çiftçi-
mizin ihtiyacı olan tüm 
tohumluklar Türkiye’de 
üretilmektedir.

GLOSA: Kışlık, orta 
boylu, yatmaya karşı da-
yanıklı, kılçıklı, beyaz 
başaklı ve başaklanma 
zamanı erkencidir. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 2011-
2013 yıllarında Trakya 
Bölgesi’nde yapmış ol-
duğu resmi tescil dene-
melerinde bölgede en 
yaygın ekilen çok sayıda 
çeşidi geride bırakarak 

890,7 kg/da ortalama ve-
rim ile ilk sırada yer aldı. 
Glosa’nın verimi, kont-
rol amaçlı denemede 
yer alan çiftçi tarafından 
yaygın olarak üretilen 
standart çeşitler verim 
ortalaması olan 791.0 
kg/da’ın   yaklaşık % 
13.0 üzerinde gerçekleş-
ti. Denemelerde en yük-
sek 1.041 kg/da ‘a kadar 
verim alınmıştır.

2014 -2015 üre-
tim sezonunda ilk defa 
Trakya ve İç Anadolu 
bölgesinde tohumluk 
üretim programına alın-
mış olup, aynı zaman-
da çok sayıda bölgede 
(Tekirdağ,  Çanakkale, 
Düzce, Çorum, Konya 
ve Burdur vs.)  çiftçi 
şartlarında denemelere 
alındı. Tareks’in yaptığı 
deneme ve demonstras-
yon çalışma sonuçları ile 
tescil deneme sonuçları 
örtüşürken, ilk sezonda 
yaklaşık 120 ton üretime 
karşılık talep 1000 tonu 
geçti. 

Yüksek talep nede-
niyle 2015-2016 üretim 
sezonunda ise Tekir-
dağ, Balıkesir ,Çorum, 
Amasya ve Konya’da 
tohumluk üretim prog-
ramına alındı. Bu üre-

tim sezonunda beklenen 
sertifikalı üretim miktarı 
tahmini 1250 ton olma-
sına rağmen hali hazırda   
çiftçilerimizden gelen 
talep 3000 tonu geçti. 
Bu sezonda Türkiye’nin 
birçok bölgesinde çiftçi 
şartlarında yapılan de-
neme, demonstrasyon ve 
çoğaltım amaçlı tohum-
luk üretimlerinde Amas-
ya(Merzifon) 770 kg/da, 
Tekirdağ’da 703 kg/da 
ve Konya bölgede 840 
kg/da verimlere ulaşıldı. 

Tareks’in yaptığı 
gözlemlere göre: Çe-
şidin soğuğa dayanımı 
çok iyi; verim potansi-
yeli yüksek; çevre şart-
ları iyileştikçe verimini 
yükselme potansiyeline 
sahip, geniş alanlara 
uyumlu, ekmeklik ka-
litesi yüksek birinci sı-
nıf ekmeklik bir çeşit-
tir. Glosa’ya Trakya ,İç 
Anadolu ve Marmara  
bölgelerinde  yoğun ta-
lep olmuş ve ihtiyacın 
bir kısmı karşılanabile-
cektir. 2016-1017 üretim 
sezonunda (önümüzdeki 
yıl için) çiftçilerimizin 
ihtiyacının tamamına 
yakınının karşılanması 
yönünde üretim planlan-
maktadır. 

TAREKS GLOSA’DA TALEBE YETİŞEMEDİÇumra’nın İçeriçumra Mahal-
lesi’nde aile işletmesine sahip 
olan Erdem Gökkaya yanında 
devamlı olarak 3 işçinin ça-

lıştığını anlatarak, “Kooperatif bize 
bütün girdilerde düşük faizli, kaliteli 
ürün temininde ve diğer bir çok konu-
da yardımcı olmaktadır” dedi.

Çiftçi Erdem Gökkaya, Tarım 
Kredi Kooperatifi’nin, kredi ve si-
gorta imkanlarından yararlandığını 
anlatarak, arazideki ürünleri sigorta 
yaptırdıklarını ve bu sayede faizsiz 
gübre, tohum temin ettiklerini dile 
getirdi. Üretim sırasında Tarım Kredi 
Kooperatifi’nden tohum, gübre, ilaç 
bütün makine ekipmanları gibi girdi-
leri temin ettiklerini anlatan Gökka-
ya, “Tarım Kredi Kooperatifi’nden 
yeni gelişmeleri, teknolojik gelişme-
leri bize yansıtmasını istiyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Daha önce Konya 2002, Rus Buğ-
dayı gibi çeşitleri ektiğini belirten 
Erdem Gökkaya, Glosa buğday to-
humunu değerlendirerek, “Ben yeni-
liklere açık bir çiftçiyim. Sürekli yeni 

çeşit buğdaylar ekmekteyim. Glosa 
da bunlardan biri, bu sene ilk defa ek-
tim ve dekardan 700 kilogram verim 
aldım. Yani bu kuraklık şartlarında 
güzel bir verim aldım. Glosa’nın ve-
rimi daha yüksek” dedi.

Çiftçi Gökkaya, çiftçilere Glosa 
buğday tohumunu tavsiye ederek, 
“Mutlaka eksinler, yeniliklere açık 
olsun bütün çiftçilerimiz. Takip et-
sinler. Amaç daha çok para kazanmak 
daha yüksek verim almaktır. Onun 
için Glosa güzel bir buğday, eksinler. 
Ben önümüzdeki yıl daha fazla eke-
ceğim. Çiftçilerimiz mutlaka dene-
sinler” diye konuştu.

Glosa buğday tohumunun avan-
tajlarından bahseden çiftçi Gökkaya, 
“Kış aylarına dayanıklı bir buğday. 
Hastalık yapmadı. Bunlar çok önem-
li. Çok yüksek su istemiyor yani nor-
mal sulama şartlarında yağmurlama 
sistemiyle güzel verim aldık. Aranan 
özellikler de bunlar zaten. Glosa ger-
çekten güzel bir buğday. Bu sene 50 
dekar ekmiştim. Bu yıl 200 dekar 
ekeceğim” ifadelerini kullandı.



TEMMUZ 2016HABER 14

Son yıllarda 
astronot gıdasının 
hammaddesi 
olarak bilinen ve 1 
kilosun 10 kilo etin 
besin değerine eşit 
gösterilen Kinoa 
bitkisinin ilk hasadı 
gerçekleşti. 

Alternatif ürün kapsa-
mında değerlendirilen 
bitkinin yapılan fenolo-

jik gözlemleri sonucu tarımına 
tavsiye edilebilir nitelikte oldu-
ğu ve üretiminin benimsenmesi 
halinde mutlaka sözleşmeli üre-
tim modeli ile yetiştirilmesinin 
uygun olacağı görülmüştü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa 
ilçesine bağlı Kılavuzlu mahal-
lesinde Önder Çiftçi Projesi Der-
neği üyesi Ali Çetin tarafından 10 
dekar alanda Kinoa bitkisinin ha-
sadı yapıldı. Çetin, ürününü söz-
leşmeli üretim modeli ile kilog-
ram fiyatı bazında 6,5 TL'ye sattı.

“Pirince göre 4 kat fazla 
protein içeriyor”

Kinoa bitkisinin özellikleri 
ve faydaları hakkında üretici-
lere bilgi veren İl Müdürü Ze-
keriya Sarıkoca, 2013 yılının 
Birleşmiş Milletler Gıda Teş-
kilatı tarafından Kinoa Yılı ilan 
etmesinden sonra bitkinin tüm 
dünyada yaygınlaşmaya baş-
ladığını belirtti. Sarıkoca, "İli-
mizde ikili münavebe yaygın ve 
biz bunu üçlü münavebeye çı-
kartmak için sürekli mesai har-
cıyoruz. Münavebe programına 
alabileceğimiz, kurak şartlarda 
yetiştiriciliği yapılabilen tüm 
alternatif kısa gün bitkilerini 

incelemekteyiz. Kinoa bitkisi-
nin ülke genelinde olduğu gibi 
ilimizde de tarımsal örgütleri-
miz tarafından denemeleri baş-
latılmıştır. Önder Çiftçi Projesi 
Derneği tarafından yapılan Ki-
noa denemesinin sonuçları için 
burada bulunmaktayız. Bu ürün 
nasıl bir bitkidir, nasıl üretili-

yor, hasadı nasıl yapılıyor ve 
pazarlama koşulları, piyasası 
nedir sorularının cevaplarını 
burada paylaşacağız. Bu ko-
nuda İpsala’dan gelen Türkiye 
Kinoa Yetiştiricileri Derneği de 
görüşlerini paylaşacaktır. Ürün 
yeni bir ürün olduğu için üreti-
cilerimize en büyük tavsiyemiz 
sözleşmeli üretim modelini seç-
meleridir. Ürün hakkında kısa 
bir bilgi verecek olursak bakım 
şartları doğrultusunda 250-300 
kilogram civarında dekara ve-
rimi olmaktadır. Mart sonu ni-
san başı ekimi yapılmakta ve 
yaklaşık 120 gün sonunda ha-
sadı yapılmaktadır. En önemli 
özellikleri gluten içermemesi 
ve pirince göre 4 kat fazla pro-
tein içermesidir. Besleyiciliği 
ve diğer özellikleri tanındıkça 
ürüne olan talep her geçen gün 
artmaktadır" diye konuştu.

Sarıkoca ve beraberindeki 
heyet, daha sonra biçerdöver ile 
yapılan hasadı yerinde inceledi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü’nden 

geçtiğimiz günlerde yapılan 
açıklamada, fındık toplama 
başlangıç tarihinin sahil kesi-
mi için 3 Ağustos, orta kesim 
için 8 Ağustos, yüksek kesim 
için ise 15 Ağustos olarak 
belirlenmişti. Sahil kesimin-
de yaşayan üreticiler bahçe-
lerine 4 gün önceden girerek 
fındık toplamaya başladılar. 
Haziran ve Temmuz ayındaki 
yağışların fındığın kalitesini 

olumsuz yönde etkilediği-
ni belirten üreticiler, devlet 
yetkililerinden Fiskobirlik'e 
bir düzenleme getirmesini 
istediler.

Fındıkta yapılan rekolte 
testlerin tutmayacağını dile 
getiren fındık üreticisi Ab-
durrahman Kotan, “Yanıltı-
cı bir rekolte testi yapmış-
lardır. Bu fındık üreticisini 
mağdur etmektedir. Ziraat 
Odaları bu işte zaten çok 
duyarlı değil. Üreticinin ya-

nına kimse gelmiyor. Devlet 
yetkililerinin Fiskobirlik’e 
el atması gerekiyor” dedi.

Fındık hasadına baş-
ladıklarını belirten Serpil 
Genç, “Fındık hasadına 
başladık. Mal sahibiyiz ama 
yevmiyeye versek bize bir 
şey kalmayacak. Onun için 
biz topluyoruz. Geçen yıla 
oranla yarı yarıya bir fındık 
var. Fındığın kalitesi ise küf 
olduğu için bazı bölgelerde 
düşük” şeklinde konuştu.

Trabzonlu, fındık bahçesine erken girdi 

Astronot gıdasının ilk hasadı yapıldı 
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10 yıldır arpa üretimi yapan Hüseyin Karakaş(32), 
“Hububat üretim sezonu boyunca yağışların is-
tenen seviyede olmaması sebebiyle bazı bölge-

lerde özellikle arpalarda ciddi verim kaybı olmasına 
rağmen, mayıs ve haziran aylarındaki yağışların ilçe 
genelindeki hububat üretimini olumlu etkilediğini 
kaydettiler. Tarım Kredi Kooperatifleri biz üreticile-
re sertifikalı tohumlar sağlayarak, daha az masrafla 
daha çok ürün almamızı sağlıyor. Ayrıca 8 ay faizsiz 
mazot imkanıyla hasata kadar faiz vermiyoruz. Bizim 
işletmelerimiz küçük çapta ve aile bireyleri ile üretim 
yapmaya çalışıyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
kredilerinden faydalanırken; ürünlerimize yaptırdı-
ğımız sigortalar ile ürünlerimizi garanti altına alıyo-
ruz. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifinde görevli Ziraat 
Mühendisleri ile ürünlerimizin denetimi ve ürün ka-
litesi kontrol ediliyor. Üretim sırasında Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden sertifikalı tohum, gübre ve faizsiz 
mazot temin ediyoruz.  Tarım Kredi Kooperatiflerin-
den, çiftçinin yararlanabileceği projeler hakkında uz-
manlar tarafından bilgilendirme çalışmalarının daha 
fazla yapılmasını ve daha çok ziraat mühendisi görev-
lendirilmesini istiyoruz. Bizlerin en büyük eksikliği 

Kütahya’nın önemli hububat üretim merkezlerine aday olan Pazarlar ilçesinde 
arpa hasadı devam ediyor.

Arpa hasadı devam ediyor

hiç bir şey bilmememiz. Hala daha atadan 
görme yöntemlerle üretim yapıyoruz. Zi-
raat mühendisleri tarafından bilgilendirme 
kurslarının açılmasını istiyoruz. Sonuç ola-
rak sadece hububat da değil hayvancılık ve 
meyvecilikte ’de Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin tam desteğini görmek istiyoruz” dedi.  

Yüksekova’ya 17 kilometre uzaklıktaki Cilo Dağı 
eteklerinde bulunan Kadı Köyü sakinleri her yıl ol-

duğu gibi bu yılda koyun kırpma şenliği düzenledi. Yasak 
nedeniyle yaylada yapılamayan şenliğe vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. Koyun kırpma şenliğine katılan Köyhalkın-
dan Yavuz Onat, "Her yıl Temmuz ayında köylüler olarak 
bir araya geliyoruz ve koyunlarımızı şenlik havasında 
kırpıyoruz. Yakınlarımızı şenlik için bir hafta önceden 
davet ediyoruz. Her sene yaylalarımızda koyun kırpmasını 
yapıyorduk. Ama bu sene yasak olduğu için yaylada değil 
de köye yakın bir yerde yapıyoruz. Kırptığımız koyunların 
yünleriyle evlerimizde yatak, yorgan, yastık yapıyoruz." 
dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cilo Dağı 
eteklerinde koyun kırpma şenliği düzenlendi.

Yüksekova’da 
koyun kırpma şenliği
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Gül yağı üretiminde adından söz etti-
ren Isparta'da Nisan ayından bu yana 
üreticileri lavanta hasadının heyecanı 

sardı. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ku-
yucak köyünde kıraç arazilerde deneme ama-
cıyla başlatılan lavanta üretimi, bugün Fransa 
ile rekabet edecek düzeye ulaştı. Türkiye'nin 
lavanta üretiminin yüzde 90'ını karşılayan Ku-
yucak köyündeki tarlalar bugünlerde mora bü-
ründü. Köylüler Ağustos ayının ilk haftasında 
başlayacak olan lavanta hasadı öncesinde ise 
lavanta tutkunlarını ve fotoğrafçıları ağırladı.

Fransa'dan getirildi
Sulu tarıma elverişli olmayan kıraç arazileri 

yüzünden dışarıya göç vermeye başlayan Kuyu-
cak köyünün kaderi Fransa'dan getirilerek dene-
me amacıyla üretilmeye başlanan lavanta bitkisi 
ile değişti. Bölgenin havasını ve toprağını seven 
lavanta bitkisi bir köyün kaderini tamamen de-
ğiştirdi. Üretim alanı son yıllarda gittikçe yay-
gınlaşan ve yaklaşık 3 bin dekardan fazla arazi-
de lavanta üretimi yapılan Kuyucak köyündeki 
tarlalar Temmuz ayının gelmesiyle adeta mora 
boyandı.

15 bin ziyaretçi bekleniyor
Haziran ve temmuz aylarında olgunlaşan 

lavantalara fotoğraf gruplarının ve gezginlerin 
başını çektiği ziyaretçiler de büyük ilgi göste-
riyor. Son yıllarda adının duyulması ile birlikte 
Türkiye'nin çeşitli illerinden fotoğraf kulüpleri, 
dernekler ve bazı tur firmaları bölgeye günübir-
lik geziler düzenlemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 
Temmuz-Ağustos döneminde 5 binden fazla zi-
yaretçiyi ağırlayan Kuyucak'ı bu yıl 15 bin kişi-
nin ziyaret etmesi bekleniyor.

Gıdadan kozmetiğe, sağlıktan kimyaya kadar 
birçok alanda kullanılan bitkinin bir dekarından 
100 kilograma yakın kuru çiçek elde edilirken, 
60-70 kilogram çiçekten ise 1 kilogram lavanta 
yağı üretiliyor. Aynı zamanda bölge halkı, gele-
neksel yöntemlerle damıttıkları lavanta yağının 
yanı sıra, lavanta balı, lavanta buketi, lavanta 
kesesi ve içi lavanta ile doldurulan yastık gibi 
ürünleri de ziyaretçilere ve lavanta tutkunlarının 
beğenisine sunuyor.

Bafra karpuzu yok satıyor...

Samsun’un Bafra Ovası'nda 
yetişen kavun ve karpuzun 

iyi para etmesi üreticinin yüzünü 
güldürdü. 

Adana karpuzunun bittiği 
dönemde çıkan Bafra karpuzu 
büyük rağbet görüyor. Tüccarlar 
ürünü tarlada alırken, ilçede hale 
ilk kez ürün indi. Bafra Ovası’n-
da bu yıl örtü altı olarak 10 bin 
dekar alanda karpuz, 9 bin dekar 
alanda da kavun yetiştirildi. 

Bafra Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi üretici Mehmet 
Bilgiç, "Bu yıl Bafra Ovası’n-
da yetişen mahsuller çok güzel 
para yapıyor. Bafra karpuzunu şu 
anda yok satıyoruz. Bafra kavu-
nu bal gibi. Kavunun da satışları 
çok güzel, fiyatlar çok iyi.” dedi. 

Kozak karpuzun kesilmesini 
engellemek için Kaymakamlık, 
İlçe Gıda ve Hayvancılık Tarım 
Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü ola-

rak komisyon kurduklarını belir-
ten Bilgiç, “Şu anda biz örtü altı 
üretimde çok güzel boşluk yaka-
ladık. Bunu da değerlendirmek 
istiyoruz. Kozak karpuz yani 
ham karpuz kesmememiz lazım. 
Bu erkenciliği devam ettirmek 
lazım” diye konuştu.

Karpuz ve kavunun tarlada 
para etmesi nedeniyle boş kalan 
Bafra Hali’ne ilk karpuzu trak-
törle getiren üretici Arif Acar, 
“Geçen seneye göre fiyatlar çok 
iyi. Geçen sene bütün çiftçi zarar 
etti.” açıklamasında bulundu. 

Üretici de tüccar da 
kazanıyor

Halde karpuz alım-satımı 
yapan Zafer Boz, “İlk karpuzu 
getiren bu arkadaşımız. Ben de 
ilk karpuzu alan kişiyim. Alış-
verişten memnunuz” ifadelerini 
kullandı. 

Karpuz ve kavunun hasadının 
başladığını ifade eden İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ahmet Dursun ise şunları söy-
ledi: “İlk olarak kavun hasadı 
başladı. Kavunun faturalı fiyatı 
1 TL, karpuz fiyatları ise 75 ku-
ruş civarında. Bafra Ovası geçen 
yılla aynı ekim alanına sahip. Fa-
kat diğer bölgelerdeki ekimin az 
olması, küresel ısınmadan dolayı 
iklimin kurak gitmesi sebebiyle 
Bafra Ovası kavun ve karpuzda 
cazibe merkezi haline geldi. Şu 
anda Bafra Ovası’na Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinden gelen tüccarlar 
karpuzu hasat edilmeden tarlada 
pazarlık usulü ile alıp pazarlı-
yorlar. Bu yılın bereketli bir yıl 
olacağını düşünüyoruz. Geçen 
yıl yaşanan olumsuzlukların bu 
yıl yaşanmayacağını ve üreticinin 
yüzünün güleceğini tahmin edi-
yorum.”

Isparta, gül yağından sonra lavantada 
da dünyaya rakip olduDünyanın gül 

yağı üretiminin 
yüzde 67'sini 
karşılayan 
Isparta, son 
yıllarda artan 
lavanta üretimi 
ile de Fransa'ya 
rakip oldu. 

Adana karpuzunun 
bittiği dönemde 
çıkan Bafra 
karpuzu büyük 
rağbet görüyor. 
Bafra Ovası’nda 
yetişen karpuzun 
iyi para etmesi 
üreticinin yüzünü 
güldürdü.
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Burdur'da kurulan Lisinia Yaban 
Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon 

Merkezinde Lavanta Deresi Projesi kap-
samında alt proje olan kekik yağı üreti-
mine başlandı. 

Burdur'a bağlı Akçaköy'de 200 de-
kar arazide yetiştirilen bilyeli kekiklerin 
distilasyonunun yapılarak, Avrupa'da 
satılabilecek kalitede kekik yağı ürettik-
lerini anlatan Lisinia Kurucusu Öztürk 
Sarıca, "Lavanta Deresi Projesi kapsa-
mında yetiştirdiğimiz kekiklerin distilas-
yonunu yaparak yağını çıkartıyoruz. Bu 
yıl ortalama dekar başına 1 kiloya yakın 
yağ elde ettik ve kalite oranı çok yüksek 
bir yağdır, özellikle yurtdışında satılabil-
meye elverişli bir yağ. Bu da bize gös-
teriyor ki Toroslar kekiğin ana üretim 
yerlerinden birisi ve çok kaliteli yağlar 
üretilebiliyor ve bu arada su tüketmeden 
bu üretimi yapıyoruz. Köy çiftçisine ve 
yöresel gelire çok ciddi katkısı bulu-

nacağını düşünüyorum. Aynı zamanda 
bitkiler son dönemde yağan yağmurlar-
dan nasibini hiç almamış, ona rağmen 
yaşamaya devam ediyorlar. Kışın eksi 
25 dereceye dayandılar ve yıl boyunca 
20 mm üzerinde iki defa yağış aldılar, 
buna rağmen verimdeler. Çok dayanıklı 
olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla 
ben bölgenin ileriki dönemlerde kekik 
konusunda çok iyi açılımlar yapacağını 
düşünüyorum. Burada çok değerli kekik 
yağı üretilecek" dedi.

Kekiğin faydaları
Kekik bitkisinin faydalarını anlatan 

Lisinia Kurucusu Öztürk Sarıca, "Kekik 
özellikle tansiyonu dengelemekte çok 
fazla kullanılıyor, bunun yanında yağ 
yakıcı özelliklerinden dolayı zayıflama 
ürünlerinde kullanılıyor. Kan dolaşımı-
nı hızlandırdığı için özellikle bakteriyel 
hastalıklar sırasında, üşütme sırasında 
çok fazla kekik kullanılıyor. Diğer taraf-
tan kekik yapısı itibariyle doğal böcek 
kaçırtan bir yağ. Özellikle Anadolu'da 
yaşayan insanların yöresinde bolca bu-
lunduğu için neredeyse evlerin doktoru 
durumundadır. Her hastalıkta kullanılı-
yor. Her yörenin kendisine ait kekik çayı 
vardır. Kekiklerin içerikleri birbirine 
yakın farklı türlerden farklı çaylar üre-
tiliyor. Diğer taraftan çok fazla miktarda 
kekik de yemeklerde kullanılıyor. Keki-
ğe bağlı yan etki pek duymadım. Sağlık-
lı yaşam için doğal tüketilmesi gereken 
bir bitki, doğayla barışık, bütün besinle-
rini doğadan alan bir bitkidir." şeklinde 
konuştu.

Burdur Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon 
Merkezinde kekik yağı üretimine başlandı.

Varto ilçesine yaklaşık 7 kilo-
metre mesafede bulunan Leylek 
köyünde çiftçilik yapan vatan-

daşlar, teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
işlerinin daha da rahatladığını söylediler. 
Teknolojinin insanlar için artık önemli 
olduğunu ve ot taşımaktan kurtuldukla-
rını dile getiren vatandaşlar, daha önce-
den bağ yapıp sırtla taşımak yerine ma-
kine ile balya yapıldığını ve makinelerle 
toplandığını dile getirdiler. İnsan gücü-
nün artık teknolojiye yenik düştüğünü 
dile getiren Fevzi Özer, “Daha önceleri 
insan gücü ile otları biçip toplayıp bağ 
yapıyorduk. Bu bağların her biri 50-60 
kilodan aşağı değildi. Bu otları taşıyıp 
yığın yapıncaya kadar birçok zorlukla 
karşı karşıya kalıyorduk. Hatta bazı in-
sanların ağır yük taşımalarından dolayı 

ya boyun ya da bel fıtığı oldukları görü-
lürdü. Şimdilik öyle değil, teknolojinin 
gün geçtikçe ilerlemesinin ardında Var-
to’da da ilk kez bu yıl yaygınlaşan balya 
paketleme işi geniş çapta rağbet görme-
ye başladı. Bu balya yapım makinesi ile 
hem otu topluyoruz hem de paketleme 
işlemi yapıyoruz. Ayrıca bu balyaları 
toplayan makine de var. Bu makineler 
ve teknolojinin ilerlemesi sayesinde ar-
tık çiftçiliği insan gücü ile değil sadece 
araç ve gereçlerle yapıyoruz. Bu neden-
le de artık insan gücünün teknolojiye 
yenik düştüğünü söyleyebiliriz. Eskiden 
10 kişi ile yaptığımız işi şimdilik iki üç 
kişi ile yapıyoruz. Bu da hem zamandan 
hem de paradan kazanmak anlamına ge-
liyor. Gün gelecek artık daha rahat tarım 
ve çiftçilik yapabiliriz” dedi.

Lisinia'ya da kekik kokusu 

İnsan gücü teknolojiye yenik düştü
Muş’un Varto ilçesinde çiftçilik yapan 
vatandaşlar, teknolojinin gelişmesi ile artık ot 
sırtlamaktan kurtulduklarını dile getirdiler. 
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Ülkede tarımsal üretime verdiği 
katkılarla her zaman çiftçile-
rin yanında olan Tarım Kredi 

Kooperatifleri Türkiye'nin kesme çiçek 
üretim üslerinden birisi olan Yalova'nın 
Koru beldesindeki üreticilerin de en 
büyük destekçisi konumunda. Koopera-
tiften ağırlıklı olarak ilaç ve gübre alan 
üreticiler hizmetlerden memnun. 

"Üretim sürecinde Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin faydasını 

görüyoruz"
30 yılını çiçek yetiştiriciliğine veren 

Kadir Sevim adlı üretici Tarım Kredi 
Kooperatifinden destek aldığını vurgu-
layarak, "30 yıldır süs bitkileri üretici-
liği yapıyorum. Aile işletmesi şeklinde 
üretim yapıyoruz. Eşim ve çocukla-
rımla birlikte kendimize ait seramızda 
kesme çiçek üretimi yapıyoruz. Üret-
tiğimiz çiçekleri ağırlıklı olarak iç pi-
yasaya satıyoruz. Dış piyasaya bu böl-
geden çiçek satan kimse yok.  Üretim 
sürecinde Tarım Kredi Kooperatifinin 

faydalarını görüyoruz. Özellikle gübre 
ve ilaç konularında kooperatifle çalışı-
yoruz. Bazı dönemlerde kredi aldığımız 
da oldu. Tarım Kredi Kooperatifinden 
beklentilerimiz de var. Özellikle ilaç 
temininde beklentilerimiz oldukça yük-
sek." dedi. 

"Destek artarsa üretim de artar"
Babasının yanında başladığı çiçek 

üretimini şu anda ailesi ve çocuklarıy-
la birlikte sürdüren Tanıl Sevinç adlı 
üretici de Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin desteklerinin artmasının üretimi 
de tetikleyeceğini belirterek, "Babadan 
gelen bu mesleği, çocukluktan beri ai-
lemizle birlikte sürdürüyoruz. Burada-
ki bir çok işletme gibi bizim de işlet-
memiz aile işletmesi. Babam da Tarım 
Kredi Kooperatifinden zamanında çok 
faydalandı. Şimdide bizler buradan 
faydalanıyoruz.  Tarım Kredi Koope-
ratifinden ağırlıklı olarak ilaç ve gübre 
alıyoruz. Piyasadan daha az karla ilaç 
satıyorlar.Onun dışında benim sahibi 
olduğum işletmenin başka çalıştığı ka-
lem yok. Eskiden daha çok iç içeydik. 
Krediler de alıyorduk.  Ama artık bun-
ları almıyoruz. Destekler artarsa yerli 
çiçek üretiminde de artış yaşanır. Hol-
landa toprağı, işgücü olmadığı halde 75 
milyar dolarlık çiçek satıyor dünyaya. 
Bu sektör lokomotif sektör olarak be-
lirlenir buna bir de Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin desteği verilirse çiçekçilik 
sektörü çok daha ilerilere gider" diye 
konuştu. 

"İletişim arttırılmalı"
Eskiye oranla Tarım Kredi Koope-

ratifleriyle üretici arasındaki iletişimin 
azaldığından dert yanan 40 yıllık kes-
me çiçek üreticisi Bilal Geçkin ise, 
"Kendimize ait bir seramız var. Kes-

Ayçiçekleri Hayrabolu’yu sarıya boyadı

Tekirdağ’ın en önemli tarım ara-
zisine sahip olan Hayrabolu’da 

açan ayçiçeklerinin bulunduğu alanlar 
zaman zaman vatandaşların doğal fo-
toğraf stüdyosu oldu.

Hayrabolulu üreticilerden Bülent 
Can, ilçede yağan yağmurların ayçiçe-
ğine çok faydalı olduğunu belirterek, 
"Bereketli Hayrabolu ovasında ve yö-
remizde ekilen ayçiçeklerimiz çiçek 
açtı. Bu yıl ayçiçeğinde bereketli bir yıl 

bekleniyor. Şu haliyle ayçiçeği bitkisi 
çok güzel bir gelişim gösteriyor. Çiftçi-
lerimizin yüzü ayçiçeği üretimiyle gü-
lecek. Trakya açan ayçiçekleriyle sarı-
ya boyanırken, ilçemizde de ayçiçeği 
tarlalarının sarı rengi, görsel olarak da 
büyük zenginlik sunuyor" dedi.

Bülent Can, Türkiye'nin yüzde 
10'luk yemeklik yağ ihtiyacının Hay-
rabolu’dan karşılandığını da sözlerine 
ekledi.

Çiçek üreticileri güçlü iletişim istiyor
Türkiye'nin 
Kesme 
Çiçek üretim 
merkezlerinin 
başında gelen 
Yalova'daki 
üreticiler, 
kooperatif ve 
üretici arasındaki 
iletişimin 
güçlendirilmesini 
bekliyor. 

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, bu yıl 320 bin dekar 
alana yağlık ayçiçeği ekildi.

me çiçek üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu 
bölgedeki üreticilerin neredeyse tamamı 
gibi bizim de işletmemiz aile işletmesi. 
Eşimle ve çocuklarımla 15 yıldır çiçek 
üretiminden geçimimizi sağlıyoruz. Ta-
rım Kredi Kooperatifi Korudaki işlet-
melere çoğunlukla ilaç desteği sağlıyor. 
Üreticiler ilaç alma istediğiyle Tarım 
Kredi Kooperatifine gidiyor. Ancak fi-
yatlar çok değişken. Piyasanın altında 

fiyatlarla satış yapılıyor. Biz daha uzun 
vadelerle ödemeler yapabilirsek o zaman 
işletmelerimizin gelişimine daha fazla 
pay ayırabiliriz. Öte yandan biz Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin üreticiyle iletişi-
mini güçlendirmesini, hizmetlerini daha 
çok tanıtmasını istiyoruz. Eğer bunlar 
yapılırsa Tarım Kredi Kooperatifine üye 
olan üreticilerin sayısının da daha fazla 
artacağına inanıyoruz" dedi. 

Kadir SEVİM

Tanıl SEVİNÇ

Bilal GEÇKİN
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Burhaniye Orjan Meslek Yüksekokulu’nda ko-
naklayan öğrenciler günün belirli saatlerin-
de Meslek Yüksekokulu yakınında bulunan 

Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan tarlada 
çapa yapıp ürün yetiştirmenin keyfine varıyorlar. 
Ayrıca öğrencilere müzik dinletileri, halkoyunları, ti-
yatro- drama, yüzme, çeşitli spor etkinlikleri vs. gibi 
çeşitli kurslar da veriliyor. Tarım ve tarıma dair her 
konunun, çocuklara anlatılması, yediğimiz ürünlerin 
hangi aşamalardan geçerek sofralara geldiğinin bilin-
cinin oluşturulması adına Tarım Yaz Kampı Projesini 
başlatan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal 
“Tarıma yönelik çapa yapma, ürün toplama aşamala-
rının tamamını öğrenciler yapıyor.” dedi. Bu projeyi 
son derece önemsediğini belirten Belediye Başkanı 
Necdet Uysal “Günümüzde çocuklarımız, bilgisaya-
ra bağımlı bir şekilde, dış dünya ile bağlantısını sanal 
ortamdan kurmaktalar. Biz bu projeyle geleceğimiz 
olan çocuklarımızın hem boş zamanlarını değerlen-
dirmelerini hem de tarımsal üretim hakkında bilgi 
sahibi olmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Proje 
kapsamında 11 Temmuz- 26 Ağustos tarihleri arasın-
da, 7 grup şeklinde toplamda 140 öğrencinin kampa 
katılımı amaçlanırken çocuklar tarım faaliyetleri dı-
şında çeşitli etkinlikler ile de sosyal yaşamın farkına 
varıyorlar. Şu aşamada çapa işlerini yürüten çocuklar 
ayrıca yetişen kabak, domates, biber, patlıcan ve daha 
birçok sebzeyi de toplayarak aktif yaşama katılmanın 
zevkini yaşıyorlar.

Bu sene 2.si düzenlenen 
'Eğlenerek Üretiyorum' 
yaz kampı başladı. 
Burhaniye’de okulları 
tatil olan öğrenciler için 
başlatılan ‘Tarım Yaz 
Kampı Projesi’ birinci 
grup öğrenciler ile 
devam ediyor.

‘Eğlenerek üretiyorum’ yaz kampı başladı

Tamamen tarıma yönelik olan yaz kampında orta 
okul öğrencilerinin toprakla haşır neşir olması 
sağlanıyor.
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Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden 
yetişen ve olgunlaşmaya başlayan dikenli incir-
lerin, tanesi 25 ila 50 kuruştan satılmaya başlan-

dı. Silifke ve çevresindeki kıraç alanlarda, kurak ve kireç-
li topraklarda yetişen ve anavatanı Güney Afrika olarak 
bilinen dikenli inciri toplayan köylüler, kişi başına günde 
ortalama 50 TL civarında gelir elde ediyor. 

Evlerinin çevresinde kendiliğinden büyüyen ve meyve 
vermeye başlayan dikenli incirleri toplayarak aile ekono-
misine katkı sağlayan köylülerden Mevlüt Kır, incir hasa-
dının yaklaşık 45 gün sürdüğünü söyledi. 

Her sabah 05.30 ile 08.00 saatleri arasında dikenli incir 
topladığını ifade eden Kır, "İncirlerin olgunlaşmaya başla-
masıyla birlikte alıcılar da bizden talepte bulunmaya başla-
dılar. Talebe göre her gün olgunlaşan dikenli incirleri maşa 
ve bıçak yardımıyla topluyoruz. Çok emek isteyen bir iş 
ve emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz. Tek is-
teğimiz dikenli incirin hak ettiği fiyattan satılması" dedi. 

Dikenli incirleri genelde eşinin toplayıp sattığını ifa-
de eden Kır, “Bugünlerde dikenli incir aile bütçemize bir 
katkı sağlıyor. Hem mutfak masrafımızı hem de çocuk-

Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve olgunlaşmaya 
başlayan dikenli incirlerin, tanesi 25 ila 50 kuruştan satılıyor.

Dikenli incir geçim kaynağı oldu

larımızın ihtiyacını karşılıyor.” diye konuştu. 
Silifke şehir merkezinde dikenli incir soyup 
satarak ekmeğini kazanan Ramazan Akıllı ise 
“Özellikle Silifke’nin Tosmurlu Mahallesi'nde 
yetişen dikenli incirleri toplayıp şehir merke-
zinde tane ile satıyorum. Köylüden 30 kuruşa 
aldığım dikenli incirleri müşterilere soğutup 
dikenli kabuğunu soyduktan sonra tanesini 1 
TL’den satıyorum” dedi.

Aydın’ın en kalabalık nüfusa sahip köylerinden biri olan 
Ilıdağ Köyü’nde haftanın iki günü kurulan pazarda ka-

lite kontrolü arılar yapıyor. Numune olarak Pazar yerinde 
ortaya bırakılan tatlı meyvelere arı konarsa ürün kaliteli ve 
organik sayılıyor. Arının konmadığı ürünler ise sağlığa uy-
gun bulunmadığı için satılmıyor. 

Gerek yapıları gerekse tabiata uyumu ve kuvvetli hisleri 
nedeniyle arıların birçok konuda insandan daha duyarlı oldu-
ğunu belirten Köylülerden Mustafa Sert ve Muharrem Oruç, 
arının konduğu ürünlerin daha kaliteli olduğunu belirtti.

Gelişen teknoloji ile birlikte tarım sektöründe de pek çok 
ürünün dış görünümündeki güzelliğin içe yansımadığını be-
lirten köylülerden Mustafa Sert, “Aynı yerde iki ayrı tarladan 
iki ayrı ürün olsa arıların daha lezzetli olan konduğunu fark 
ettik. Köyümüzde Cuma ve Pazar günleri Pazar kuruluyor. 
Artık karpuz-kavun ve benzeri yiyecekleri alırken kesilmiş 
olanına arının konup konmadığına dikkat ediyoruz” dedi.

Bu köyde ürünlerin 
kalitesini arılar belirliyor






