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3 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Çay İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) arasında, Karadeniz Bölgesin-
de çay tarımı ile uğraşan üreticilerin; Tarım Kredi Kooperatiflerine 
ortak olma ve kredi kullanımında yaşadıkları sorunların çözülerek 
tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlanması husus-
larına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Çay üreticileri 
için güç birliği

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 
ülke genelinde bölge birlikleri aracı-
lığıyla ürün alımları yaparak çiftçinin 
hasat heyecanını paylaşıyor. 
Ortakların üretim öncesi ihtiyaçları-
nın karşılanması yanında, ürünlerin 
pazara ulaştırılması konusunda da 
sorumluluk alan Tarım Kredi Koope-
ratifleri, bu hasat döneminde de çift-
çilerin ilk adresi oldu.
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Başkan Kacır Balıkesir Bölgede 
incelemelerde bulundu...
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Tarım Kredi Kooperatifleri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Balıkesir Bölge Birliği 
faaliyet alanında yer alan bazı kooperatif ve iştirakleri 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
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Bakan Bekir Pakdemir-
li, bu yıl bakanlık ola-
rak buğday ve arpa için 

iyi fiyat verdiklerini belirterek, 
"Buğdayın tonunda taban fiyat 
bin 350, arpada bin 100 lira, Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın des-
tekleriyle geçen yıla oranla net 
rakamların yüzde 35-40 üzerinde 
bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha 
memnun etme yolunda adımları 
atmış olduk." dedi.

Pakdemirli, Büyükçekmece 
Karaağaç Mahallesi'nde buğday 
hasadına katıldı. 

Pakdemirli, burada yaptığı 
açıklamada, Marmara ve Trak-
ya'da buğdayda hasadın başla-
dığını ifade ederek, bol ve be-
reketli bir hasat dönemi olması 
temennisinde bulundu.

Hasat döneminin çiftçiler 
için bayram olduğunu ifade 
eden Pakdemirli, şu anda çift-
çilerin bayramı yaşadığını söy-
ledi. Kendisinin daha önce de 
biçerdöver kullandığını belirten 
Pakdemirli, biçerdöverle hasat 
yaptı ve tarlada incelemelerde 
bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, "Buğdayın 
tonunda taban fiyat bin 350, 
arpada bin 100 lira, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın des-
tekleriyle  geçen yıla oranla 
net rakamların yüzde 35-40 
üzerinde bir fiyatla çiftçimizi 
bu yıl daha memnun etme 
yolunda adımları atmış olduk" 
açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tür-
kiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliğinin açılış 
törenine katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Pak-
demirli, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi kapsamında önemli sorumlu-
luklar üstlendiğini belirtti. Çölleşmenin dünyayı tehdit 
eden ve gün geçtikçe büyüyen, sessiz, savaşlardan daha 
tehlikeli, sinsi bir sorun olduğunu belirten Pakdemirli, 
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşme-
si'nin (UNCCD) imzalandığı 17 Haziran 1994 yılından 
bu yana 25 yıllık süreçte pek çok gelişme sağlandığını 
ifade etti. Pakdemirli, “Sürdürülebilir arazi yönetimi 
olmaksızın ülkelerin kalkınmalarını sürdürülebilir şe-
kilde sağlamalarının mümkün olmadığı artık herkesçe 
kabul edilmektedir. Dünya, bugün küresel çevre prob-
lemlerinin ve bu problemler ile başa çıkmada ortak ha-
reket etmenin öneminin farkındadır. Zaman, geleceği-
mizi birlikte inşa etme zamanıdır” dedi. 

Bakan Pakdemirli, ülkemizde her yıl 50’ye yakın ülke-
den 100’e yakın uzmana çölleşme ile mücadele konusunda 
eğitim verildiğini de belirterek, “2018 yılı sonu itibariyle 
800’ün üzerinde yabancı uzman çölleşme ve erozyonla 
mücadele konularında ülkemizde eğitim aldı” dedi. 

Pakdemirli, “Çölleşme sınır tanımadığı gibi çöl-
leşme ile mücadele çabalarında da Türkiye sınır tanı-
mamaktadır. Aynı dili konuşmasa da aynı duyguları 
paylaştığı Afrika coğrafyasını kucaklıyor. Çölleşme ile 
mücadele kapsamında Afrika ülkelerinin tamamına ya-
kınıyla işbirliği yapıyoruz” diye konuştu. 

Türkiye’nin topografyası, bitki örtüsü, jeomorfo-
lojik yapısı ve sosyal yapısıyla her yönden çeşitliliği 
içinde barındırdığını belirten Bakan Pakdemirli, bu 
farklılıkların doğal kaynak yönetimi konusunda ülke-
mizi güçlü kıldığını vurgulayarak, son 16 yılda erozyon 
ve çölleşme ile mücadelede büyük adımlar atıldığını 
hatırlattı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
başlatılan ulusal ağaçlandırma seferberliği ile bugüne 
kadar 4,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur” di-
yen Pakdemirli, 2023 hedefinin ise dünya nüfusu ka-
dar, yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğu-
nu ifade etti. 

Pakdemirli, çölleşme ile mücadele konusunda 
ülkelerin üzerine düşeni yapma konusunda olduk-
ça hevesli olduğunu belirterek, esas mücadelenin 
üst düzeyde oluşturulacak bütüncül politikalar, çok 
paydaşlı katılımcı yaklaşımlar ve sahada gerçekleş-
tirilecek etkin faaliyetler ile mümkün olacağı mesa-
jını paylaştı.

Türkiye Çölleşme Risk Haritası hazırlandı

Bakan Pakdemirli, buğday hasadı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Türkiye’nin çölleşme risk 
haritasının hazırlandığını söyledi. 
Son 16 yılda yapılan çalışmalarla 
30 bin futbol sahası kadar toprağın 
taşınmasının önlendiğini belirten 
Bakan Pakdemirli, ”Hedefimiz 7 milyar 
fidan“ dedi.
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Çay üreticileri için güç birliği
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) arasında, 
çay üreticilerinin; Tarım   Kredi Kooperatiflerine ortak 
olma ve kredi kullanımında yaşadıkları sorunların 
çözülerek tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun koşullarda 
sağlanmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliğinde gerçekleştirilen 
ve imzaların Tarım Kredi Koo-

peratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz ile Çaykur Genel Müdür Vekili 
Yusuf Ziya Alim tarafından atıldığı tö-
rende, Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdür Yardımcıları Ahmet Bağcı 
ve Mehmet Okan Ateş, Pazarlama Da-
ire Başkanı İlyas Kılıç, Tarım Kredi 
Holding İnsan Kaynakları Direktörü 
Yahya Altınkaya, Tarım Kredi Birlik 
Genel Müdür Yardımcısı Orhan Duran 
ve Çaykur Pazarlama Daire Başkanı 
Hamdi Kutlu hazır bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, protokol 
imza töreninde yaptığı konuşmada, “İki 
köprü kuruluş arasında ortaya konulacak 
bu işbirliği, çay üreticileri açısından önü-
müzdeki dönemde hayırlı sonuçlar doğu-
racaktır” dedi. Poyraz, Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin bir yandan tarımsal girdilerin 
temininde üreticilerin çalışmalarına destek 
verirken bir yandan da ürettikleri ürünle-
rin arza taşınması noktasında faaliyetlerini 
sürdüğünü söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
kapısı çay üreticilerine açılıyor

Karadeniz Bölgesindeki 200 bin çay 
üreticisinin Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin, mevzuatı kapsamında arsa, tapu 
gibi sorunlar nedeniyle üreticilere sağla-
dıkları hizmetlerden faydalanamamaları 
sorununun aşılması noktasında bu pro-
tokolü imzaladıklarına işaret eden Poy-
raz, “Bu protokol ile çay üreticilerinin 
tarımsal girdilerinin temini noktasında 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kapısını 

çay üreticilerine açarken, diğer taraftan 
da üretilmiş olan çay ürününün pazara 
taşınması noktasında Çaykur’la işbirli-
ğimizi geliştirmiş olacağız. Önümüzde-
ki dönemde bu konuda ar-ge çalışmala-
rı, eğitim çalışmaları da olacak” dedi. 

Hedef; çay üreticilerinin 
sorunlarını minimize etmek 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 

Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Hedefi-
miz çay üreticilerinin sorunlarını mini-
mize etmek, eğitimi ve bununla birlik-
te verim ve kaliteyi artırmak, mümkün 
olduğu kadar da hem üreticimizin hem 
de tüketicimizin ihtiyaçlarını daha hızlı 
şekilde karşılamak olacaktır. Bu işbirli-
ğinin başta çay üreticisine ve akabinde 
ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Tarım Kredi ile ilk işbirliği
İmzalanan protokolle ilk kez Tarım 

Kredi Kooperatifleri ile yakın bir iş-
birliğine girdiklerini ifade eden Çaykur 
Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim de 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
bünyesinde barındırdığı 46 yaş çay fab-
rikası, 8 bölge müdürlüğü ve bir paket-
leme fabrikası ile çayın öncü kuruluşu 
olduğunu söyledi.

Çay konusunda yolu çizen kuruluş 
olduklarının altını çizen Alim, “Çay 
konusundaki tecrübemiz ile tüm Tür-
kiye’ye hatta dünyaya kaliteli ve doğal 
çay içirme düşüncemiz her zamanki gibi 
var. Bu protokol sayesinde Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin marketlerinde çay sa-
tışı yapılmasının yanı sıra bölge üretici-

sinin de Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
üreticilere sunmuş olduğu hizmetlerden 
faydalanabilmesi gündeme gelecek. Bu 
işbirliğinin çay üreticileri için faydalı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Tarımsal girdi ihtiyaçları 
karşılanacak

Protokol kapsamında, çay üretici-
lerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine 
ortak olma ve kredi kullanımında ya-
şadıkları sorunların çözülerek tarımsal 
girdi ihtiyaçlarının uygun koşullarda 
karşılanması sağlanacak. Ayrıca Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve iştiraki şirket-
ler ile Çaykur tarafından karşılıklı ar-
ge çalışmaları, eğitim programları, se-
miner, çalıştay düzenlenmesi ve diğer 
ortak çalışmalar konusunda da işbirliği 
yapılacak.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil 
olmayan çay üreticileri Tarım Kredi Ko-
operatiflerine ortak olamamaktadır. Bu 
nedenle Tarım Kredi ortağı olamayan 
üreticiler, ihtiyaç duydukları tarımsal 
girdiler için kooperatiflerce sunulan im-
kânlardan faydalanamamaktadır. ÇKS 

sistemine dahil olmayan çay üreticile-
rinin yaşadığı bu sorunun çözümü için 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Çaykur 
ortak bir çalışma başlattı. 

İmzalanan protokolle çay üreticileri-
nin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak 
olabilmelerine imkân sağlanmış olacak.

Ar-Ge ve eğitim çalışmaları 
düzenlenecek

Protokol kapsamımda yine Tarım 
Kredi Kooperatifleri iştiraki şirketlerin 
üretmiş olduğu gübre, yem, zirai ilaç, 
sera örtüsü, sulama sitemleri vb. tarımsal 
girdilerden çay üreticilerinin hali hazırda 
kullandıkları ve gelecekte ihtiyaç duya-
cakları tarımsal girdilerde dışa bağımlılı-
ğın azaltılması, çevreye duyarlı hammad-
delerin üretilmesi konularında Çaykur ile 
işbirliği içerisinde çalışmalar yapılacak. 

Çaykur’un organik çay tarımı konu-
sunda üretim yapmak istediği köylerde, 
çiftçilere Tarım Kredi teknik personelin-
ce organik tarım, organik gübre kullanı-
mı, budama, çapalama konularında ge-
rek teorik, gerekse uygulamalı eğitimler 
verilecek.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Balıkesir Bölge Birliği 
faaliyet alanında bulunan bazı kooperatif ve iştirakleri 
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz’a, Merkez Birliği 

İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Davut Arpa’nın da eşlik ettiği 
ziyarette, Tarım Kredi Koopera-

tifleri Genel Müdür Yardımcısı 
ve Tarnet Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Ahmet Bağcı ile Tarnet 
Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz 
hazır bulundu. 

Tarım Teknolojileri Araştırma 
Komisyonunca hazırlanan sunumun 
gerçekleştirildiği ziyarette, tarım 
veri tabanı ve çiftçinin yetkinliği ko-
nuları müzakere edildi.

Başkan Kacır Balıkesir Bölgede 
incelemelerde bulundu

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, veri 
odaklı tarım konusunda yapılan 
çalışmaları istişare etmek amacıyla 
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
Tarnet’i ziyaret etti.

Genel Müdür 
Poyraz’dan 
Tarnet’e ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Köksal Kacır, bazı 

kooperatif ve iştiraklerin faaliyetlerini 
yerinde görmek için Balıkesir Bölge 
Birliğini ziyaret etti. Başkan Kacır’a 
Balıkesir Bölge Müdürü Vedat Altın 
tarafından Bölge Birliğinin çalışmaları 
hakkında bilgi sunuldu.

Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyele-
rinin de yer aldığı ekip öncelikle Gömeç 
ve Altınova Tarım Kredi Kooperatiflerini 
ziyaret etti. Başkan Kacır kooperatiflerde 
personel ile görüşerek kooperatiflerin fa-
aliyetlerini yerinde inceledi. 

Kacır daha sonra beraberindekilerle Ta-
rım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Ta-
reks Tarım Ürünleri şirketinin Altınova’da 
faaliyet gösteren ‘mısır araştırma ve ıslah is-
tasyonu’ ile ‘hibrit mısır tohumluğu işleme 
ve paketleme tesisi’ni ziyaret etti. Fabrikada 

incelemelerde bulunan Başkan Kacır’a tesi-
sin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

Zeytin işleme ve zeytinyağı üretimi 
konusunda marka haline gelen Tarım 
Kredi Birlik şirketinin Gömeç’te bulu-
nan ‘zeytin ve zeytinyağı işleme fabrika-
sı’ndaki çalışmaları da yerinde inceleyen 
Kacır, Balıkesir Bölge Birliğinin ortak 
ürünlerini değerlendirme kapsamında 
büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekerek 
yetkililere teşekkür etti. 

Balıkesir Bölge Birliği Olağan Yönetim 
Kurulu toplantısının Kepez Tarım Kredi Ko-
operatifinde yapılmasından dolayı Başkan 
Kacır Bölge Birliği Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyeleri ile de bir araya geldi. Toplantı 
sonrası Başkan Kacır,  Bölge Müdürü Vedat 
Altın ve Çanakkale Merkeze bağlı Kepez, 
Gökçalı, İntepe ve Çanakkale Tarım Kredi 
Kooperatiflerine ziyarette bulunarak, perso-
nelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.  

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Yönetim Kuru-

lu Üyeleri Ankara Bölge Müdürü Veli 
Altunkaş’ı makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Kök-
sal Kacır, Başkan Vekili Musa Ta-
kımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
İsmail Can, Ali Çoban ve Mustafa 

Celep tarafından gerçekleştirilen 
ziyarette Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin sektördeki gücü ve faaliyetleri 
değerlendirildi.

Ziyaretin sonunda Bölge Müdü-
rü Altunkaş bu ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek kendile-
rine teşekkür etti.

Başkan Kacır’dan
Ankara Bölgeye ziyaret
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Samsun’un Tekkeköy ve Çarşamba, Or-
du’nun Ünye, Kumru, Çaybaşı ve Fat-

sa, Amasya’nın Merzifon ve Suluova ilçe-
lerinde etkili olarak, çiftçilerin ürünlerinde 
zarara sebep olan dolu yağışı nedeniyle 
tarım sigortaları kapsamında 718 ortağın 
hasar ihbarları yapıldı.

Amasya Tarım ve Orman Müdürü Ze-
keriya Şeker, TARSİM Karadeniz Bölge 
Müdürü Bülent Yaşaroğlu, Ak Parti İl Baş-
kanı Mehmet Ünek, Tarım Kredi Koope-
ratifleri Samsun Bölge Müdür Yardımcısı 

İsmail İdiz, Sigorta Yönetmenliğinden Ali 
Şükrü Karataş ve kooperatif yetkililerinden 
oluşan heyet, Amasya’da dolu yağışından 
etkilenen üreticileri ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileğinde bulunuldu.

Meydana gelen dolu yağışının en fazla 
etkili olduğu Sarıbuğday Tarım Kredi Koo-
peratifine bağlı Aktarla köyü ile Suluova Ta-
rım Kredi Kooperatifine bağlı Kapancaağıl 
köyünde üreticilerle bir araya gelen heyet, 
çiftçilerin talep ve beklentilerini dinleyerek, 
üreticilere tarım sigortasının önemini anlattı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan; 
Samsun, Amasya ve Ordu illerinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle 
ürünleri zarar gören çiftçilerin hasar tespitleri devam ediyor.

Geçmiş olsun ziyareti
Ürünleri doludan zarar gören çiftçilere

Bayramlaşma törenine; Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-

raz, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı 
Murat Yılmaz, Genel Müdür Yardımcı-
ları Muaz Saka, Ahmet Bağcı, M. Okan 

Ateş ve Mehmet Yener, I. Hukuk Mü-
şaviri Mücahit Çetin, daire başkanları, 
birim müdürleri, şirket temsilcileri ile 
çalışanlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada çalışan-
ların bayramını tebrik eden ve Rama-
zan ayının, bayramların önemli zaman 
dilimleri olduğunu ifade eden Genel 
Müdür Fahrettin Poyraz, “Bu fırsatlar 
her zaman önümüze gelmez. Hayatta 
insanlar arasında; mal, mülk, hatır, gö-
nül derken zaman zaman kırgınlıklar 
oluşabiliyor. Ramazanlar, bayramlar da 
birbirimize değer vermemiz gerektiğini 
hatırlamamızı sağlaması açısından çok 
önemli fırsat zamanlarıdır. Bu fırsatları 
kaçırmamak lazım. Neticede mal mülk, 
makam, mevki hepsi geçici. Kalıcı olan; 
dostluklar, kardeşlikler, akrabalıklar… 
Gök kubbede hoş bir sada bırakmak 
adına bu ilişkiler bütünü değişmiyor. 

Bizim inancımız da bu anlamda bize 
çok güzel bir imkân sağlıyor. Bunu da 
sonuna kadar kullanmak lazım.” dedi.

Aynı durumun işyerindeki ilişkiler 
için de geçerli olduğuna dikkat çeken 
Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Üst 
yönetim olarak, hizmet etmenin yanın-
da bizim bu kurumda yegâne amacı-
mız; çalışan personelimizin mutluluğu. 
Burada herkes mutlu olacak. Burada 
sıkıntı, problem varsa bunların çözül-
mesi noktasında herkes üzerine düşen 
görevi yerine getirmek durumundadır.”

Türkiye'nin Tarım Krediye 
ihtiyacı var

“Türkiye’nin Tarım Kredi Koope-
ratiflerine ihtiyacı var” diyen Poyraz, 
“Önümüzdeki dönem, kooperatifçilik 
anlamında bir takım kavramların, bir 
takım kurumların daha fazla tartışıldı-

ğı ve bu yapıların daha güçlü olduğu, 
sistem içinde ağırlığının daha çok his-
sedildiği bir dönem olacak. Bunu za-
ten son bir yıldır görüyoruz. Bu sürede 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak da 
güzel işler yaptık. Bu konuda dışarda 
hem tavandan hem de tabandan ge-
ribildirimler alıyoruz. Bu doğrultuda 
zaman zaman olan eksiklerimizi de gi-
dererek iyi şeyler yapmaya devam ede-
ceğiz. Ama neticede hepsinin başı yine 
insan. Hizmeti yapan da hizmetten fay-
dalanan da insan. Güzel bir kurumda 
çalışıyoruz. Bu kurumun kıymetini bil-
meli, sahiplenmeli, önümüze çıkacak 
fırsatları da iyi değerlendirmeliyiz” 
şeklinde konuştu.

Törenin ardından Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz ve yöneticiler, kurum 
çalışanları ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramının ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde gelenekselleşen bayramlaşma 
töreni yapıldı. Merkez Birliği yetkilileri, bayramlaşma programında personelle bir araya geldi.

Merkez Birliğinde bayramlaşma töreni
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Samsun Bölge Birliği koordinasyo-
nunda sözleşmeli üretim yapan üre-
ticilerin, yüksek verim ve kaliteli 

ürün elde edebilmeleri amacıyla koope-
ratiflerde görevli ziraat mühendisleri ve 
iştiraklerin saha elemanları ile üreticilere 
teknik destek verilerek, üretim süreçleri 
takip altına alındı.

Ziyaretlerde konuşan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü 
Mustafa Doyurucuoğlu, “Bölge Bir-
liğimizde sözleşmeli üretim faaliyet-
lerini artırmaya yönelik çalışmalar 

yapmaktayız. Üreticilerimizin doğru 
ve bilinçli tarım uygulamaları yapma-
larının, üretmiş oldukları ürünlerin ka-
litelerini artırarak yüksek verim elde 
etmelerinin, gelirlerinin artırılması 
suretiyle sürdürülebilir ekonomik bü-
yüklüğe ulaşmalarının sağlanması en 
önemli hedeflerimizdir” dedi.

“Bu kapsamda kurumumuz iştirakle-
ri Gübretaş, Tarkim, Tarım Kredi Birlik, 
İmece Plastik ve Bereket Sigorta saha 
elemanları ile Bölge Birliğimiz ve faa-
liyet alanımızda bulunan kooperatifle-

rimizin ziraat mü-
hendislerince ortak 
bir planlama çerçe-
vesinde çalışmalar 
başlattık” diyen Do-
yurucuoğlu “Eği-
timlerle başlayan 
bu çalışmalar, güb-
releme, tarla bakımı, 
fide ve tohum kulla-
nımı, bitki besleme ürünleri kullanımı, 
sulama verimliliği ve sigortacılık faali-
yetleri konusunda yerinde bilgilendirme 
faaliyetleri ile devam ediyor. Sözleşmeli 

üretim alanlarında saha elemanlarımızla 
yaptığımız ekip çalışması ile çiftçileri-
mizden son derece olumlu sonuçlar al-
dık. Örnek ve model bir çalışma gerçek-
leştirmekteyiz” diye konuştu.

Merkez Birliği Pazarlama Daire Baş-
kanı İlyas Kılıç’a makarnalık buğ-

day alımları kapsamında gerçekleştirilen 
Hilvan ve Siverek kooperatiflerinin ziya-
retinde Şanlıurfa Bölge Müdürü Raif Ata-
yık, Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değer-
lendirme Müdürü Mehmet Erol ve Bölge 
Müdür Yardımcısı İdris Akkaya eşlik etti.

Kooperatif ziyaretlerinde, Şanlıurfa 
Bölge Birliği faaliyet alanında başlanan 
makarnalık buğday alımlarının ülke-
ye, bölgeye ve Türk tarımına hayırlı ve 
uğurlu olması temennisinde bulunuldu. 

Yetkililer ayrıca Tarım Kredi Koope-
ratifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Bir-

like ait Kahta Badem İşleme Tesisini de 
ziyaret ederek çalışmaları yerinde ince-
ledi ve faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire 
Başkanı İlyas Kılıç, 2019 yılı üretim sezonunda Türkiye 
Makarna Sanayicileri Derneği üyesi makarna fabrikaları için 
makarnalık buğday alımı yapan kooperatifleri ziyaret ederek 
yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı.

Ürün alımları 
tüm hızıyla sürüyor

Çiftçi sözleşmeli üretim ile kazanıyor 
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği yetkilileri, bölge birliği faaliyet 
alanındaki üreticilere sözleşmeli olarak ürettirilen salçalık domates, salçalık biber 
ve çeltik alanlarını ziyaret etti.

Şanlıurfa Bölgede

Samsun Bölgede
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Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 
sektöre öncülük eden GÜBRE-
TAŞ’ın 15 yılı aşkın süredir yürüt-

tüğü bu alanlardaki faaliyetler, artık bir-
çok şirket tarafından da örnek alınarak 
yaygınlaşmaya başladı.

Sadece 2019 yılının ilk dört ayında 
15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık 
hizmeti veren GÜBRETAŞ, bu sene 
Türkiye’nin 29 noktasında oluşturduğu 
model üretim alanlarıyla da bilinçli ta-
rım sayesinde elde edilebilecek verim 
artışlarının örneklerini ortaya koyuyor.

1300 noktada                              
15 bin üreticiye eğitim

Operasyonel faaliyetlerdeki başarıla-
rının yanı sıra sosyal sorumluluk alanın-
da da sektöre öncülük eden çalışmalarını 
sürdüren GÜBRETAŞ, tarımın gelenek-
sel yöntemler yerine daha bilinçli şekilde 
yapılması halinde verimlilik ve kalitenin 
yükseldiği gerçeğinden hareketle sosyal 
sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. 

Bilinçli tarımı yaygınlaştırmak ama-
cıyla her yıl binlerce çiftçiye doğru güb-
releme, toprak analizi ve tarımsal ürün 
yetiştiriciliği eğitimleri veren GÜBRE-
TAŞ’ın son iki yılda bu alanda yeni bir 
stratejiyle hareket ettiğini belirten Genel 
Müdür İbrahim Yumaklı, “2017 yılına 
kadar yılda ortalama 1500 noktada 100 
binden fazla çiftçiye eğitimler vermek-
teydik. 2017 yılından itibaren üreticile-
re arazide tarımsal danışmanlık hizmeti 
vermeye yoğunlaşma kararı aldık. Bölge 
müdürlüklerimiz bünyesindeki uzman 
ziraat mühendislerimiz, sürekli Anado-
lu’yu karış karış dolaşıyorlar. Sahadaki 
bu ekiplerimiz sadece 2018 yılında 5 bin-

den fazla noktada 30 bin üzerinde üreti-
ciye, arazide uygulamalı olarak tarımsal 
danışmanlık hizmeti verdiler” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki GÜB-
RETAŞ ziraat mühendislerinin arazi ça-
lışmalarının yanı sıra ayrıca köy kahve-
hanelerinde veya il-ilçe merkezlerindeki 
salonlarda üreticileri buluşturan bilinçli 
tarım eğitimlerine de devam ettiğini 
söyleyen İbrahim Yumaklı, “Nitekim 
Nisan sonu itibariyle sadece 2019 yılı-
nın ilk 4 ayında 1300’den fazla noktada 
düzenlediğimiz toplantılarda yaklaşık 
15 bin üreticiye eğitim ve bilgilendirme 
gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yumaklı, etkili bitki besleme uygu-
lamalarını ve bilinçli tarımı yaygınlaş-
tırmanın, sonuçları itibariyle toplumda 
herkese değen bir yönünün olduğunu 

belirterek, bu çabalarının amacını şöyle 
açıkladı: “GÜBRETAŞ olarak kurulu-
şumuzdan beri koruduğumuz misyonu 
devam ettirerek, sektörde öncü olmanın 
verdiği sorumluluk anlayışıyla her zaman 
çiftçimize destek olmaya çalışmaktayız. 
Bitki besleme önerileri ile üreticilerin dış 
pazarlarda rekabet edebilecek kalitede ve 
bol verimli ürünler yetiştirmelerine böy-
lece hem kendi gelirlerini artırmalarına 
hem de ülke ekonomisine katkı sağla-
malarına destek oluyoruz. Ayrıca bir 
yandan ülke topraklarımızın korunması-
nı ve doğru şekilde beslenmesini sağlar-
ken, diğer yandan bu sayede bitkiyi has-
talık ve zararlılara karşı koruyup kalite 
kayıplarının önüne geçiyoruz. Bitkilerin 
ihtiyacı kadar girdi kullanımını önererek 
iyi tarım uygulamalarını teşvik ederken, 
tüketicilerin güvenli tarımsal gıdalara 
ulaşmaları için çaba harcıyoruz.”

29 noktada model üretim 
alanları kuruldu

GÜBRETAŞ’ın son dönemde yo-
ğunluk verdiği konulardan biri de mo-

del üretim alanlarında farklı tarımsal 
ürünler için yapılan deneme ekimi faa-
liyetleri. Önceki yıllarda birkaç noktada 
yapılan bu model üretim alanı uygula-
malarını son iki yılda katlayarak artır-
dıklarını belirten Genel Müdür Yumaklı, 
“Toprak analizine dayalı bilinçli bitki 
beslemeyi yaygınlaştırmak, üreticilere 
bol verimli ve üstün kaliteli ürün yetiş-

tirmenin yollarını gös-
termek amacıyla geçen 
yıl Türkiye’nin 18 ayrı 
noktasında 11 tarımsal 
ürün için deneme ekim-
leri gerçekleştirmiştik. 
Bu deneme alanlarında, 
optimum gübre tüketimi 
ile Türkiye ortalaması-
nın üzerinde maksimum 
verim ve kaliteyi yaka-
ladığımız örnekler orta-
ya koyduk. 2019 yılında 

ise yine ülkemizin farklı 
bölgelerinde ayçiçeği, fındık, mısır, pa-
muk, patates, şeker pancarı, zeytin baş-
ta olmak üzere 13 tarımsal bitki için 29 
model alanda deneme üretimi planladık 
ve yine güzel neticelere ulaşacağımıza 
inanıyoruz” dedi. 

Ekim/dikim ve bakım faaliyetleri sür-
dürülen bu arazilerde, bilinçli tarımsal 
üretim yöntemiyle ulaşılan yüksek verim 
örneklerini ortaya koymak için hasat dö-
neminde tarla ve bahçe günü etkinlikleri 
de düzenlediklerini hatırlatan İbrahim 
Yumaklı, bu toplantılara o bölgedeki 
önder üreticilerin de katılarak deneme 
ekimlerinin başarılı sonuçlarına kendi 
gözleriyle şahit olduklarını söyledi. 

Türkiye toprak verimliliği 
haritası şekillendi

Diğer yandan GÜBRETAŞ’ın, tarım 
arazilerini bilinçli kullanmanın yolunun 
toprak analizinden geçtiği ana fikriyle 
2005’ten beri sürdürdüğü Türkiye Toprak 
Verimliliği Haritası Projesi kapsamında, 
tarımsal alanlardan alınan toprak numune-

leri laboratuvarlarda analiz edilerek çiftçi-
lere o arazi için en uygun tarımsal üretim 
reçeteleri sunulmaya devam ediliyor. 

Proje kapsamında geride kalan 14 
yılda 81 ilden toplam 11 bin arazinin 
toprak verilerini dijital ortama aktar-
dıklarına dikkat çeken Genel Müdür 
Yumaklı, “Bu veriler sayesinde Türki-
ye’nin tarımda verimlilik haritasını bü-
yük oranda şekillendirmiş olduk. Yine 
bu proje kapsamında yaklaşık 50 bin 
çiftçiye arazide birebir uygulamalı ola-
rak toprak numunesi alma ve bilinçli 
bitki besleme eğitimleri vererek, önemli 
bir sosyal sorumluluk faaliyeti de ger-
çekleştirmiş olduk” dedi.

GÜBRETAŞ’ın bu büyük projesin-
de elde edilen verileri Ar-Ge yönüyle de 
değerlendirdiklerini ifade eden Yumaklı, 
“Yaptığımız analizler sonucu oluşturduğu-
muz verilerden hareketle bölgeye ve bitki-
ye özel gübre çeşitleri geliştirdik. Bu özel 
gübreler de tarımda yüksek verimlilik ve 
kalite artışı sağlayarak, çiftçilerin yüzünü 
güldürmektedir” diye konuştu.

Gübretaş'tan tarımsal 
danışmanlık

Üreticilerin daha fazla ve daha kaliteli 
ürünler hasat ederek gelirlerini artırmaları 
ve işletmelerini ayakta tutabilmeleri gere-
ken bir dönemden geçildiğine dikkat çeken 
İbrahim Yumaklı, üreticilerin yanında ol-
mak için saha faaliyetlerini farklı kanallar-
dan zenginleştirdiklerini söyledi. 

Üreticilerin istedikleri yerden GÜBRE-
TAŞ uzman ziraat mühendisleriyle iletişim 
kurabilmeleri için teknolojinin imkanlarını da 
tarım sektörüne kazandırdıklarını belirten Ge-
nel Müdür Yumaklı, sözlerini “Tarımsal da-
nışmanlığı herkesin her yerden erişebileceği 
hale getirmek için farklı iletişim kanallarını da 
kullanıyoruz. (0850) 811 50 50 numaralı Üre-
tici Danışma Hattı, Whatsapp Danışma Hattı 
ve mobil cihazlar için geliştirdiğimiz GÜB-
RETAŞ EGP (Etkili Gübreleme Programları) 
uygulaması gibi teknolojik kanallardan da 
bilinçli tarım için çiftçilerimize danışmanlık 
hizmetleri sunmaktayız” diye tamamladı.

67 yıl önce tarımda verimliliği artırmak amacıyla sektörün 
ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ, tarım sektöründeki 
katma değerin yükselmesine yönelik düzenlediği bilinçli 
tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri ve son iki yılda yoğunluk 
verdiği Ar-Ge faaliyetleriyle dikkat çekiyor. 

4 ayda 15 bin üreticiyle buluştu
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Ürün alım noktaları kuruldu

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin, kooperatiflerin hizmet alan-
larının genişletilmesi, gelirlerinin 

artırılması, iştiraklerinin ve iş birliği ku-
rulan özel sektör firmalarının hammadde 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yü-
rüttüğü ürün değerlendirme faaliyetleri 
artarak devam ediyor. Bölge birliklerine 
bağlı kooperatiflerce kurulan ürün alım 
noktaları ile ortaklarının hasat heyecanını 
paylaşan Tarım Kredi Kooperatifleri çift-
çilerin ilk adresi oldu.

2018’de 800 milyon TL’lik alım 
yapıldı

2017 yılında başta arpa-buğday olmak 
üzere 143 milyon TL bedelle 165 bin ton 
hububat alan Tarım Kredi Kooperatifle-
ri, yine aynı yıl içerisinde 82 milyon TL 
bedelle 172 bin ton mısır, 100 milyon TL 
bedelle 55 bin ton ayçiçeği, 45 milyon 
bedelle 16 bin ton bakliyat, 21 milyon 
TL bedelle 13 bin ton yaş sebze-meyve 
olmak üzere tüm ürünler dahil toplamda 
450 milyon TL bedelle 447 bin ton ürün 

satın alımı gerçekleştirdi. 2018 yılında 
ise bir önceki yıla göre yüzde 72’lik 
artış sağlanarak toplamda 800 milyon 
TL bedelle 620 bin ton ürün alımı ger-
çekleştirildi.

2019 hedefi 1.5 milyar TL
Özellikle sözleşmeli üretim mo-

delinin yaygınlaştırılarak üreticilerin 
emeklerinin korunmasını hedefleyen 
Tarım Kredi Kooperatifleri, pazar 
oluşturmak amacıyla da iş birlikleri 
yapmayı ve ürün yelpazesini genişlet-
meyi sürdürüyor. Yapılan çalışmalar, 
doğru planlama, geliştirilen ortaklıklar 
ile 2018 yılında rekor düzeyde ürün 
değerlendirmesi yapan Tarım Kredi 
Kooperatifleri, 2019 yılında 800 bin 
tonun üzerinde ürünü 1.5 milyar TL 
bedelle almayı planlıyor. Orta vadade 
bu rakamın 5 milyar TL seviyelerine 
çıkarılması hedefleniyor.

Kooperatif çalışanlarına ürün 
alım eğitimi

Hasat dönemi öncesinde kooperatif 
çalışanlarına yönelik eğitimler verildiğini 

belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Pazarla-
ma Daire Başkanlığı tarafından Bölge 
Birliklerine bağlı kooperatiflerde görev 
yapan personele Ürün Alım Eksperlik 

Eğitimleri verdik. 14 farklı ürün grubun-
da eğitim düzenlendi. Eğitimler ile 2019 
yılı ve önümüzdeki yıllarda kooperatif or-
taklarından sağlıklı ve uygun kriterlerde 
ürün alımı yapılabilmesini, fiziki/teknik 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke genelinde 
bölge birlikleri aracılığıyla ürün alımları yaparak 
çiftçinin hasat heyecanını paylaşıyor. Ortakların 
üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması yanın-
da, ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda da 
sorumluluk alan Tarım Kredi Kooperatifleri, bu 
hasat döneminde de çiftçilerin ilk adresi oldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri üreticinin yanında
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Tarım Kredi Kooperatifleri üreticinin yanında
işlemlerden kaynaklanan olum-
suzlukların ortadan kaldırılmasını 
hedefliyoruz.” dedi.

Endüstriyel meyve alımları 
başladı

Kurum olarak çalışmaların 
merkezine talebe bağlı üretim 
planlamasını aldıklarını kayde-
den Poyraz, “Ürünlerimizi hangi 
pazarlara hangi miktarda taşı-
yabiliriz diye yola çıktık. Kendi 
pazarımızı oluşturalım, pazarda 
tutunalım, ondan sonra ortakları-
mıza bu pazarlara yönelik üretim 
yaptıralım ve onlardan bu ürünleri 
alalım dedik. Meyve suyu üreti-
cileriyle geçtiğimiz yaz, Kütah-
ya’da vişne alımı yaptık. Meyve 
suyu üreticileri projeyi başarılı 
buldu ve 4 ürün için daha 2019 
yılında birlikte çalışalım dediler. 
Vişne, kayısı, şeftali ve kirazda da 
aynı şeyi yapacağız. MEYED’e 
bağlı şirketlerle yıllık 200 bin ton 
endüstriyel meyve tedarik ede-
ceğiz. Balıkesir, İzmir, Kütahya, 
Antalya, Konya ve Mersin Bölge 
Birliklerimizin faaliyet alanların-
da bulunan başta Isparta, Konya, 
İzmir ve Balıkesir illerinden ME-
YED üyesi firmalara sevk edil-
mek üzere kooperatiflerimizce 
2 bin 500 ton endüstriyel meyve 
alımı yapıldı” diye konuştu.

“Fiyatları regüle ediyoruz”
2019 yılının başından itibaren ulusal 

market zincirleri ile işbirliği yapıldığına 
dikkat çeken Poyraz “Zincir marketlere 

bir yandan yaş meyve sebze tedariği ya-
pılırken diğer yandan da yaş meyve ve 
sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici 
aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışla-
rının regüle edilmesini sağladık. Tarım 
ve Orman Bakanlığının koordinasyonun-
da Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa, 
Samsun, Trabzon, Balıkesir büyükşehir 
belediyelerince oluşturulan tanzim satış 
noktalarına Antalya, İzmir, Mersin, Niğ-
de, Nevşehir illerinden domates, patates, 
soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık ve 
ıspanak ürünlerini tedarik ettik. Bu kap-
samda ulusal marketler ve tanzim satış 
noktalarına toplam 60 bin ton ürün sev-
kiyatı gerçekleştirdik. Yapılan protokol-
ler kapsamında 2019 yılı arpa ve buğday 
hasadının henüz başlamasıyla birlikte ko-
operatiflerimizce Mersin, Adana, Osma-
niye, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin illerinden 
TMSD üyesi firmalar ile şirketimiz Tarım 
Kredi Birlik’e sevk edilmek üzere 7 bin 
ton buğday, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, 
Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Denizli, Es-
kişehir, Konya, Samsun ve Malatya ille-
rinden de şirketimiz Tarım Kredi Yem’e 
sevk edilmek üzere 23 bin ton arpa alımı 
yaptık” ifadelerini kullandı.

Çukurova’da yılın ilk buğday 
hasadı

Başlayan ürün alımları kapsamında 
Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge 
Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Çukurova 
Havzasında buğday hasadı yapan ortakları 
ziyaret etti. Eyice, “2019 yılında sözleşmeli 
üretim yaptığımız ortaklarımızdan ve lisans-
lı deposu bulunan özel firmalara elektronik 
ürün senedi ile aldığımız ekmeklik buğday 
miktarı şu ana kadar 5 bin tonun üzerine 

çıkmıştır ve bu miktar daha da artacaktır. 
Son yıllarda Mersin’den Osmaniye’ye ka-
dar alım yaptığımız başta buğday, soya, mı-
sır, ayçiçeği, yaş meyve ve sebzenin yanına 
yeni ürünler de ekleyerek, alım faaliyetle-
rimizi arttırmayı düşünüyoruz. Üreticiler, 

ürün yetiştirmekten ziyade ürünü pazarlama 
esnasında mağduriyet yaşıyor. Biz de bu 
mağduriyetlerin giderilmesi noktasında,  pi-
yasada rekabeti artırmayı ve ürünün pazar-
larda gerçek değerine satılmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz”  şeklinde konuştu.
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Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet alanın-
daki illerde bulunan kooperatif perso-

neliyle değerlendirme ve istişare toplantı-
sı düzenlendi.

Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet ala-
nında bulunan Şanlıurfa, Adıyaman, 
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine 
bağlı birim kooperatiflerin personeliyle 
değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa Bölge Birliği toplantı 
salonunda gerçekleştirilen toplantı-
ya; Merkez Birliği Denetçisi Ahmet 
Çetin, Şanlıurfa Bölge Müdürü Raif 
Atayık, Merkez Birliği Kredi Poli-
tikaları Müdürü Veysel Tolga Atik, 
Bölge Müdür Yardımcıları İdris Ak-
kaya ve Mehmet Okkan,  Bölge Birli-
ği personeli ile kooperatiflerin birinci 
derece yetkilileri katıldı.

Şanlıurfa Bölge Müdürü Raif Ata-
yık toplantıda yaptığı konuşmada, 
2018 yılındaki gayretli ve başarılı ça-
lışmalarından dolayı kooperatif yetki-
lilerini tebrik ederek, bu çalışmaların 

2019 yılında da istikrarlı bir şekilde 
devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerin 
2019 yılı Nisan sonu mevcut durumları 
ile geçen senenin aynı döneminin kı-
yaslandığı toplantıda; hedef bazlı per-
formans rakamları ayrı ayrı değerlen-

dirilirken, kooperatiflerce uygulanması 
gereken satış, kredi ve tahsilat stratejile-
ri hakkında bilgi verildi.

Toplantının devamında Merkez Bir-
liği Kredi Politikaları Müdürü Veysel 
Tolga Atik tarafından, Kurumun güncel 
faiz oranları, 60 gün vadeli yem kredi-
si, kurban vadeli yem kredileri, 120 gün 
vadeli motorin kredisi ve diğer sübvan-
siyonlu indirimli krediler hakkında bir 
sunum gerçekleştirilerek kooperatif yet-
kililerine bilgi verildi.

Toplantının son bölümünde 2018 
yılı kurumsal performans başarı sırala-
masında Şanlıurfa Bölge Birliğinde 1. 
olan Besni, 2. olan Suruç ve 3. olan Ak-
pınar Tarım Kredi Kooperatiflerine ba-
şarı plaketleri Merkez Birliği Denetçisi 
Ahmet Çetin, Şanlıurfa Bölge Müdürü 
Raif Atayık ve Şanlıurfa Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demir 
tarafından verildi.

Gaziantep Bölge Birliğinde lisanslı 
depoculuk ve makarnalık buğday 
alımı ile ilgili toplantı yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tür-
kiye Makarna Sanayicileri Derneği ara-
sında makarnalık buğday alımına ilişkin 
imzalanan protokol çerçevesinde lisans-
lı depoculuk, ürün senedi, stok giriş ve 
çıkış işlemleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Gaziantep Bölge Birliğine bağlı 
kooperatiflerde yapılması düşünülen 
makarnalık buğday alımı kapsamında; 
gerçekleştirilen toplantıya, Merkez Bir-

liği Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değer-
lendirme Müdürü Mehmet Erol, Bölge 
Müdür Yardımcıları Levent Uslu ve Ha-
san Şentürk, Yönetmen Yasin Dursun, 
bölge birliği pazarlama yönetmenliği ve 
kooperatif yetkilileri katıldı.

Toplantıda Merkez Birliği Yönet-
meni Yasin Dursun tarafından; lisans-
lı depoculuk, ürün alımı ile ilgili iş ve 
işlemlerin nasıl yürütüleceği, alımların 
nasıl yapılacağı ve lisanslı depoculukta 
verilen destek ve teşvikler slayt göste-
risiyle kooperatif yetkililerine anlatıldı. 

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım 
ve hayvancılıktan geçimini 

sağladığı Aksaray’da serada ekilen 
ürünlerin hasadı başladı. 

Merkeze bağlı Gücünkaya kö-
yünde yüzde 70 hibe ile yapımı 
tamamlanan Konya Ovası Projesi 
(KOP) destekli seralarda ürünler 
hasat edilmeye başlandı. İl Tarım ve 
Orman Müdürü Bülent Saklav, Zi-
raat Odası Başkanı Emin Koçak ve 
seraların yapımından sorumlu proje 
ekibi tarafından domates ve salata-
lık yetiştirilen seralar gezildi. Yapı-
lan üretimden memnuniyetini dile 
getiren İl Tarım ve Orman Müdürü 
Bülent Saklav, “Ülke ekonomisine 
katkı sağlama noktasında üreticile-
rimizin var gücü ile çalışmaları ge-
rekiyor” dedi. Ziraat Odası Başkanı 
Emin Koçak ise seracılığın Aksa-
ray’da her yıl artarak devam ettiğini 
kaydetti. 

Gaziantep Bölgede kooperatif 
yetkililerine bilgilendirme

Aksaray’da 
sera ürünlerinin 
hasadı başladı

Şanlıurfa Bölgede değerlendirme 
ve bilgilendirme toplantıları
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Bilinçsiz ilaçlama verimi düşürüyor

Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya’da zamansız 
yağışların ekinlerin kalitesini düşürerek hasat za-
manını geciktirmesi ve ürünlere zarar veren bazı 

böcekleri öldürmek için bilinçsizce ilaç kullanılması, 
çiftçilerin aylarca gözü gibi baktığı mahsullerde verim-
de düşüşe sebep oluyor. 

Türkiye’nin hububat ihtiyacını önemli oranda 
karşılayan Konya’da beklenmeyen yağışlar, böcek-
ler ve mücadele için bilinçsizce yapılan ilaçlamalar 
çiftçileri etkiliyor. Düzensiz hava şartları, tarlala-
ra ekilen ürünlerin kalitesinin düşmesine ve hasat 
vaktinin gecikmesine neden oldu. Çiftçiler ise bu 
sorunların çözüme kavuşması için tarımla ilgile-
nen bütün kurumların bir araya gelerek bu konunun 
enine, boyuna araştırılmasını ve sorunların çözümü 
için harekete geçilmesini istiyor. 

Zamansız yağışların hububatlarda da bazı sıkıntılar 
oluşturduğunu söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker, bu tür yağışların hububatta alazlan-
maya sebep olduğunu ve protein kalitesini düşürdüğünü 
belirtti. Kavuneker, "Yeşil mahsulde bir nebze faydası 
oldu, bir iki sulamadan kurtulduk ama arpalar ve buğ-
daylarda, erkencillerde hasar var. Çünkü protein kalite-
sinde biraz düşüklük oldu. Çok büyük bir bölgemizde 
dolu yağışı oldu. Yüzde 20’lerden, yüzde 80-90’lara ka-
dar doludan dolayı da zararımız var ama tarım üstü açık 
bir fabrika olduğu için yapılacak bir şey yok. İnşallah 
bundan sonra hava yağışlı gitmez, biz de rahat bir şekil-
de hasadımızı yaparız diye düşünüyoruz" dedi. 

Kavuneker, Eskişehir’de yaklaşık 10 gündür görü-
len ve vatandaşlara zor anlar yaşatan ’Lygaeidae Ny-
sius’ cinsi olarak bilinen bitki tahta kurularının tek tük 
Konya’da da görüldüğünü, bu cinsin halk dilinde süne 
olarak bilinen böcek cinsinin akrabalarından olduğu-
nu, şu an sadece kanolaya zarar verdiğini ve bu cinsin 

daha da artması halinde konunun iyice araştırılıp gere-
kirse ilaçlama yapılabileceğini dile getirdi. 

Tarımda araştırmadan ve bilinçsizce yapılan ilaçla-
maların zararlı olanların yanında faydalı böceklerin de 
ölümüne sebep olduğunu kaydeden Kavuneker, "Ba-
zen öyle bir ilaçlama yapılıyor ki, bu ilaç bunu öldürür 
diyorlar. Kelebeği, kurdu, süneyi öldürürken, sünenin 
faydalı böceğini de öldürüyoruz, kurdun faydalı bö-
ceklerini de öldürüyoruz. Onun için bizim bunu çok iyi 
araştırmamız lazım. Bunun rastgele ilaçlarla yapılma-
ması lazım. İlacı kullandığın zaman faydalısı da var, 
zararlısı da var. Zararlısını öldürüyorsun, aynı zaman-
da faydalısını da öldürüyorsun. Her ikisini de öldürdü-
ğün zaman bunlar başımıza geliyor. Geçmiş yıllarda 

süneyle mücadele yapıldı, faydalısı da öldürüldü. Tar-
lalarda fare oluştu, zehirli buğday atıldı, fareler öldü. 
Bunu tilkiler yedi, bu sefer fareyi yok eden tilkiler de 
öldü. Yani bizim doğayı çok dengeli tutmamız lazım. 
Doğa kendi kendiyle mücadele ediyordu ama biz dı-
şarıdan müdahale edince doğa tamamıyla tahrip oldu. 
Doğa tahrip olunca bunlar başımıza gelmeye başladı. 
Onun için bizim bu işe çok iyi eğilmemiz lazım. Üni-
versitesiyle, bütün tarım camiasıyla, bakanlığıyla bir-
likte. Yani bir anda her şeyi yok etmememiz lazım. Ta-
mamıyla araştıracağız, geliştireceğiz, sonuçtan emin 
olacağız. Ondan sonra bu işte denemeye başlayacağız. 
Yoksa biz sahada deneme- yanılma modeliyle gidersek 
tarımın vay haline" şeklinde konuştu. 

Tahıl ambarı Konya'da zamansız 
yağışlar ve ürünlere zarar 
veren bazı böcekleri öldürmek 
için yapılan bilinçsizce ilaç 
kullanımı verimi düşürüyor
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TARSİM’den yapılan açıklamada, yı-
lın ilk yarısında, Türkiye genelinde, 
tüm tarım sigortası branşlarında 1.7 

milyon adet poliçe düzenlendiği, 81 ilden 
245 bin hasar ihbarı alındığı ve 'dolu' neden-
li ihbarların ilk sırada yer aldığı bildirildi. 

Açıklamada, iklim değişikliğinin berabe-
rinde getirdiği doğal afetlerin ve olağanüstü 
hava koşullarının hayatın her alanında etki-
sini giderek arttırdığı ve buna karşı alınması 
gereken tedbirler arasında çok önemli bir 
yeri olan sigortanın artık kaçınılmaz bir hale 
geldiği vurgulandı ve şu ifadelere yer ve-
rildi: "Tarımsal üretimi doğrudan etkileyen 
doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları, 
bu yılın başından itibaren ülkemizin hemen 
hemen her yerinde etkili olmaktadır. Antal-
ya’da hortum ve fırtına sebebiyle seralar ve 
açık alanda turunçgiller, Mersin, İzmir ve 
Hatay’da sel-su baskını nedeniyle ıspanak, 
buğday ve narenciye ağırlıklı olmak üzere 

pek çok ürün, Malatya’da 
don sebebiyle kayısı, Mani-
sa’da önce dolu, takip eden 
günlerde ise don sebebiyle 
üzüm, Adana ve Mersin’de 
dolu nedeniyle şeftali, nek-
tarin ve erik grubu meyveler 
hasar gördü. Şiddetli fırtına, 
Giresun ve Ordu’daki fın-
dık bahçelerine zarar verdi. 
Dolu nedeniyle, Çorum, Kır-
şehir, Amasya, Kırıkkale ve 
Kastamonu’da başta tahıllar 
olmak üzere sebze ekilişleri 
ile Eskişehir’de buğday ve 
arpa ürünleri olumsuz etki-
lendi. Son olarak, geçtiğimiz 
hafta Trabzon’un Araklı il-
çesinde yaşanan sel ve heye-
lan felaketi neticesinde ciddi 
boyutlarda yaralanmalar, 
can ve mal kayıpları yaşan-
dı. Hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar ve kayıp vatan-
daşlarımızın en kısa sürede 
bulunmasını dileriz. 

Yaşanan bu felaketler neticesinde, bu 
yılın ilk yarısında, sigortalı üreticilerden 
alınan hasar ihbarlarında sırasıyla dolu, 
don, fırtına, sel-su baskını gibi nedenler, 
Malatya, Manisa, Konya, Antalya gibi iller, 
buğday, kayısı, üzüm ve arpa gibi ürünler 
öne çıktı. Hayvan hayat sigortalarında ise 
büyükbaş hayvanlar, zorunlu kesim ve ölüm 
gibi nedenler ilk sıralarda yerini aldı. Alınan 
ihbarlar doğrultusunda sahadaki inceleme-
ler, alanında uzman olan 2 bin civarındaki 
eksper tarafından yürütülüyor. Bu anlamda, 
geniş ve kapsamlı bir hasar tespit operasyo-
nu, hiçbir üreticimizi mağdur etmeden ve 
çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hasar 
tespit çalışmalarının daha seri ve hızlı bir 
şekilde tamamlanması için, üreticilerimizin 
hasar ihbarında bulunmadan önce mutlaka 
gerekli kontrolleri sağlayarak, hasar olduğu 
konusunda emin olduktan sonra ihbarda bu-
lunmalarının büyük önem taşıdığını bir kez 

daha hatırlatmak isteriz. Bu yıl, yapılan 
incelemeler ve tespitler neticesinde hasar 
dosyası tamamlanan sigortalı üreticileri-
mize 367 milyon TL ödeme gerçekleştir-
dik. Önümüzdeki günlerde ise poliçe bitiş 
tarihleri doğrultusunda 661 milyon TL 
daha ödeme yapacağız. Bu şekilde, mev-
cut tablo doğrultusunda üreticilerimize 1 
milyar TL’nin üzerinde hasar ödemesi ger-
çekleştirmiş olacağız". 

TARSİM, yılın ilk yarısında, Türkiye genelinde, tüm 
tarım sigortası branşlarında 1.7 milyon adet poliçe 
düzenledi. 81 ilden 245 bin hasar ihbarı alınırken, 'dolu' 
nedenli ihbarlar ilk sırada yer aldı.

Yerli ve milli patates 
Nahita’da hasat başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2005 yılından bu 
yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile yerli tohuma 
dair ıslah çalışmaları yapılarak 10 çeşit yerli to-
hum ülke pazarına kazandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, Türki-
ye’nin her zaman patates 

üretiminde dünyada ilk 10 içeri-
sinde olduğunu belirtti. Ülkemizin 
tohumda kendi kendine yeterliliği 
sağlamak durumunda olduğunu 
ifade eden Pakdemirli, “Kendi iç 
piyasasına yeteri kadar patates 
sağlayan Türkiye, tohumdaki yer-
li ve milli atakla, dış pazarda da 
önemli bir yere sahip olmak için 
çalışıyor” ifadelerini kullandı. 

Sofraların baş tacı olan pata-
teste, yerli ve milli bir çeşit olarak 
yer alan Nahita, Adana'da hasat 
ediliyor. Hasat etkinliğine Hol-
landa, Fransa, Almanya, İngiltere, 
Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindis-
tan, Filistin gibi pek çok ülkeden 
de katılımcılar gelerek Nahita 
çeşidini inceledi. Bu sayede yurt 
dışından gelen katılımcılar yerli 
ve milli çeşidi diğer çeşitlerle kı-
yaslama şansı da buldu. 

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı Tarımsal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğüne bağlı Türkiye’nin 
ilk ve tek konu araştırma enstitü-
sü olan Niğde Patates Araştırma 
Enstitüsünde 2005 yılından beri 
yürütülen çalışmalar neticesinde 
şu anda 10 tane yerli ve milli pa-
tates çeşidi ülke tarımına kazandı-
rıldı. Adını, Niğde'nin antik çağ-
lardaki isminden alan Nahita’nın 
ilk defa turfanda üretim merkezi 
Adana'da hasadı yapılıyor. Nahi-
ta, erkenci, yemeklik tüketimine 
uygun ve oldukça verimli bir çeşit 
olarak dikkati çekiyor. 

Nahita’nın uluslararası plat-
formda 16 ülkeden gelen firmala-
ra tanıtımı gerçekleştirildi. Satın 
alınan firma tarafından Sivas'ta to-
humluk ve sertifikasyon işlemleri 
devam eden Nahita’da, Sertifikas-
yon işlemleri bittikten sonra hem 
çiftçilerimizle buluşacak hem de 
yurt dışına ihracatı gerçekleşecek. 

TARSİM: Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı alındı
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Kütahya’nın Simav ilçesinde 
geçen yıl 45 bin ton olan 
hububat rekoltesinin bu yıl 

65 bin tonun üzerinde beklendiği 
bildirildi. 

İlçede 175 bin dekar tarım ala-
nında yapılan hububat ekiminin, 
son aylardaki yağışların etkisiyle 
65 bin ton civarında rekolte sağla-
ması bekleniyor. 

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir 
Bütüner, "Bu sene ekilen 175 bin de-
kar araziden, rekolte olarak 65 bin ton 
ürün beklemekteyiz. İnşallah çiftçimi-
zin yüzü gülecektir, bu amaçla dolaş-
tığımız arazilerde herhangi bir sıkıntı-
mızın olmadığını görmekteyiz” dedi. 

Simav Ziraat Odası Yönetim Ku-
rulu Meclis Üyesi Hilmi Demir, “Bu 
sene ilçemizdeki yağışların güzel geç-
mesi dolayısıyla, buğdayda rekoltenin 
yüksek olduğunu gördük. Taneleri 
daha dolgun olduğundan verim daha 
yüksek olacak. Bu sene 175 bin dekar 
arazideki verimin yaklaşık, 75 – 80 
bin ton olacağı kanaatindeyiz. Şu anda 
içinde bulunduğumuz arazideki buğ-
dayların verimi ve kelle yapısı daha 

güzel görünümde. Bu sene çiftçimizin 
yüzü gülecek" diye konuştu. 

Simav’daki tahıl ekili tarlalarda 
incelemelerde bulunan Simav Zira-
at Odası Başkanlığı ekipleri, yağmur 
sayesinde buğday tanelerinin dolgun 
olduğunu belirtiyor. 

Simav Ziraat Odasına kayıtlı çiftçi 
Mehmet Körük de buğday veriminin 
geçen yıllara göre daha fazla olma-
sının nedenini bol yağış ile açıkladı. 
Körük, "Bu sene yüksek kalitede ürün 
beklemekteyiz” dedi.

Hububatta rekolte artışı bekleniyor
Simav’da hububat re-
koltesinin yüzde 35 
artması, 65 bin tonun 
üzerinde hasat olması 
bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman 
Genel Müdürlüğü (OGM) Dünya 

pazarlarının aranan mantar türü trüf 
için 350 milyon dolarlık ticaret hacmi 
hedefi belirledi. Bugün itibarıyla ül-
kemizde bu hedef doğrultusunda 357 
hektar alanda trüf bahçesi kuruldu. 

Bundan 5-6 yıl öncesine kadar ül-
kemizin gündeminde dahi olmayan 
trüf mantarı, bugün avcılardan yatı-
rımcılara, tüketicilerden turizmcilere 
kadar her toplum kesiminin ilgi odağı 
konumunda bulunuyor. 

Toprak altında yetişen yeraltı man-
tarının meyvesi olan trüf, dünyada her 
geçen yıl değerini ve pazarını artırı-
yor. Ülkemizde trüf mantarının doğal 
olarak yetişiyor olması da ülkemizin 
trüf yetiştiriciliği bakımından uygun 
şartlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu 

çerçevede OGM ise ülkemizin zengin-
liklerini tespit etmek, kamuoyu farkın-
dalığını artırmak, kırsalda yaşayan in-
sanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç 
kapısı açmak ve bu zenginliği ülke 
ekonomisine kazandırmak gayesi ile 
Trüf Ormanı Eylem Planı hazırladı ve 
2014 yılında uygulamaya koydu. 

Eylem Planı kapsamında trüf man-
tarı teşhisi ekolojisi, ekonomisi, bahçe 
kurulumu, doğada aranması, saklama, 
kamuoyu farkındalığı ve orman köy-
lüsünün dikkatini çekmek gayesi ile 
değişik ilgi gruplarından 4 bin kişiye 
pratik ve teorik eğitim verildi. Fidan-
lıklarda trüf aşılı meşe fidanları üreti-
lerek 357 hektar alanda trüf bahçeleri 
tesis edildi. Bu çalışmalar ile 5-6 yıl 
önce hiç üretimi olmayan bu mantar-
dan 2018 itibarıyla 2 ton üretim ger-
çekleştirildi.

Dünyada 3,5 milyar dolarlık bir 
ticaret hacmine sahip olan trüfün 
yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini 

İspanya, yüzde 20’sini İtalya 
ve diğer ülkeler sağlamaktadır. 

Türkiye'nin hedefi ise; bu alandan 
kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 

350 milyon dolarlık bir ticaret 
hacmine ulaşmak.Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

40 dekarlık alana patates ekti. Üni-
versite yönetimi dekar başına 4 ila 5 
ton arasında verim bekliyor. 

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Erman, üniversitenin kendi 
bahçesinde patates üretimine başla-
dığını, elde edilen verimin de olumlu 
olduğunu dile getirdi. Dışa bağımlılığı 
azaltma çalışmalarının olumlu sonuç-
lar verdiğini belirten Rektör Erman, 
"İlk defa bu yıl üniversitemiz sulu 

tarım koşullarında 40 dekar kadar pa-
tates üretimi gerçekleştirdi. Patates 
tarlasında başarılı bir şekilde ilimiz-
de adaptasyon kabiliyete yüksek çeşit 
ekilmek suretiyle buradan dekar başı-
na 4 ile 5 ton civarında bir verim bek-
lentimiz bulunmaktadır. Bilindiği üze-
re ülkemizde daha çok patates Niğde, 
Nevşehir taraflarında yetiştirilen ve 
ülkemizde tüketicilerin istifadesine 
sunulan bir ürün olarak bilinmektedir. 
Ancak ilimizde patatesle ilgili elde 

edilen bu önemli so-
nuçlar sadece İç Ana-
dolu’da yetiştirilen bir 
ürün değil aynı zaman-
da Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi Siirt’te de 
başarıyla yetiştirilebi-
leceğini buradaki araş-
tırmalarımız gösterdi. 
Akademisyenlerimiz 
verimi ve kaliteyi artı-
rıcı çalışmaları devam 
ettirmektedir” dedi. 

Siirt Üniversitesinden kaliteli patates

Trüf mantarı için hedef 350 
milyon dolarlık ticaret hacmi
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Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan 
Öztemiz, Amerikan beyaz ke-

lebeği ile mücadelede yapılması ge-
rekenler hakkında önemli uyarılarda 
bulundu. Amerikan beyaz kelebeği-
nin ilk çıkış zamanını belirlemek için 
kurdukları ışık tuzaklarında Ameri-
kan beyaz kelebeğini tespit ettiklerini 
belirten Prof. Dr. Öztemiz, mücadele 
zamanının yaklaştığı bu kritik gün-
lerde fındık üreticilerinin bahçelerini 
sürekli kontrol etmeleri gerektiğini 
önemle vurguladı. 

Kışlayan pupalardan çıkan birin-
ci döle ait kelebek uçuşunun, normal 
şartlarda Mayıs ayının ilk haftası ile 
üçüncü haftasında görüldüğünü ifade 
eden Öztemiz, bu yıl iklim koşullarına 
bağlı olarak havaların yağışlı geçmesi 
sebebi ile kelebek çıkışlarının geçen 
yıla göre yaklaşık 7-10 gün geç gö-
rüldüğüne ve kelebek uçuşlarının baş-
ladığına dikkat çekti. Amerikan beyaz 
kelebeğini fındıktan önce dişbudak 
ve dutlarda gördüklerini dile getiren 

Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, zararlının 
her an fındık bahçelerine geçerek, yu-
murta bırakacağının ve tırtılların gö-
rüleceğinin altını çizdi. 

“Fındıkta özellikle uç dallardaki 
yaprakları kontrol edelim” 
Amerikan beyaz kelebeğinin yüz-

de 70-80 nem ve 22-25 ºC arasındaki 
sıcaklıklarda daha iyi geliştiğini söy-
leyen Öztemiz, fındık bahçelerinde 
zararlının yumurta paketlerini bul-
mak için özellikle uç dallardaki yap-
rakların kontrol edilmesi gerektiğini, 
şayet yumurta bulunursa hava sıcak-
lığına bağlı olarak bu yumurtaların 
1-3 günde açılacağını dile getirdi. Yu-
murtadan çıkan genç larvaların yak-
laşık 10 gün ayrılmadan birlikte bes-
lenerek yaşadıklarını açıklayan Prof. 
Dr. Öztemiz, “Dolayısı ile zararlının 
tırtıl kolonileri ilk döl için Haziranın 
ilk yarısında sayılır. Tırtıl koloni-
lerini saymak için dalların uçlarına 
bakılmalıdır. Tırtıl kolonileri fındık 

bahçelerinde çaprazlama olarak birer 
ocak atlanarak her bahçede 10 ocakta 
sayılmalıdır. Zararlı, ekonomik zarar 
eşiğinin üstünde ise mücadeleye ka-
rar verilmeli ve birinci döle karşı mü-
cadele yapılmalıdır” dedi

Amerikan beyaz kelebeğinin döl 
sayısının bölgenin sıcaklığına ve gün 
uzunluğuna göre değişebileceğini be-
lirten Düzce Üniversitesi öğretim üye-
si Öztemiz, zararlının Düzce’de 2 döl 
verdiğini, normal şartlarda ikinci döle 
ait kelebek çıkışlarının Temmuzun 
ikinci yarısında görülebileceğini, bu 
dönemde de aynı şekilde birinci dölde 
olduğu gibi zararlının yumurta ve tır-

tıl kolonilerinin popülasyonu dikkate 
alınarak mücadeleye karar verilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi. 

“Entegre mücadele 
uygulayalım” 

Zararlılarla mücadelede; kültürel, 
mekanik, fiziksel, biyolojik ve kim-
yasal mücadele yöntemlerinin uygu-
lanması gerektiğini vurgulayan Sev-
can Öztemiz, “Çevreye en az zararı 
olan mücadele yöntemlerine öncelik 
verilmeli, uygun olan tüm mücadele 
yöntemleri bir arada kullanılarak en-
tegre mücadele uygulanmalıdır” ifa-
delerini kullandı. 

Fındık üreticisine Amerikan Beyaz Kelebeği uyarısı
Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Amerikan Beyaz Kelebeği ile 
mücadelede özellikle yanlış uygulamalardan kaçınılması 
gerektiğini belirterek “Toplu mücadele yapılmalıdır” dedi. 

Türkiye’nin pamuk ambarı olan Söke Ova-
sı’nda alternatif ürün arayışları devam 

ederken, genç Ziraat Mühendisi Aslı Günal, 
son üç yılını çilek üretimine adadı. 

Söke Ovası’nda Aslı Günal’ın çilek tarla-
sına Söke Ziraat Odası konuk oldu. Araziyi 

yerinde inceleyen Söke Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri ve Meclis 
Başkanı Hüseyin Akkoyun ve beraberindeki 
yöneticiler çilek üretimi hakkında yerinde 
bilgiler aldılar. 

Söke’nin önde gelen pamuk üreticilerin-
den Ali İhsan Günal’ın kızı olan Aslı 
Günal Söke Ovası’nın çileği sevdiğini 
ve üretiminin çok rahat arttırılabile-
ceğini söyledi. Söke’de üretimi yapı-
lan pamuk, buğday ve narenciyenin 
dışında farklı bir ürün yetiştirmeyi 
istediğini belirten Aslı Günal; “Çiftçi 
olan ailemin de büyük desteğini aldım. 
Çok küçük bir alanda başladığım çilek 
üretiminde üç yılsonunda alanımızı ve 
fide sayımızı arttırdık. Üç yılda çilekle 
ilgili bakımı ve mücadelesi hakkında 
çok şey öğrendim. Ziraat Odası da çok 
destek oldu. Önümüzdeki günlerdea-
çıkta üretimin yanında örtü altı üretim 
de yapacağım. Çilek çeşidini de arttı-
rarak açıkta bir, serada iki farklı çeşit 
üretimi yapacağım” dedi. 

Genç ziraat mühendisi 
Söke Ovası’nda çilek üretti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçe-
sinde Tarla Günü etkinliği 

düzenlendi. Düzenlenen etkin-
likte üreticiler ürün çeşitliliği 
hakkında bilgilendirildi. 

Üretimde tarımsal yeniliklerin 
yaygınlaştırılması ve üreticileri 
de bu konuda geliştirmek amacıy-
la Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi 
Yörükler Mahallesi’nde buğday 
çeşit demonstrasyonu kuruldu. 
Bu kapsamda üreticileri bilgilen-
dirmek ve Tekirdağ’da ürün çeşit-
liliğini arttırmak amacıyla düzen-
lenen Tarla Günü’nde, üreticilere 

detaylı açıklamalarda bulunuldu. 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
yetkililerince yapılan bilgilendir-
mede, "Kurulan bu buğday çeşit 
demonstrasyonuyla hububat tarı-
mı yapan üreticilerimize sertifi-
kalı, yüksek verimli ve kaliteli, 
hastalıklara dayanıklı yeni çeşit-
lerin tanıtılması amaçlanmıştır. 
Böylece, bölgeye uyum sağlayan 
yeni buğday ve arpa çeşitlerinin 
ekiminin yaygınlaştırılması ile 
birim alandan alınan verim ve 
ürün kalitesinde önemli artışlar 
beklenmektedir.” denildi. 

Tekirdağ'da buğday 
çeşitliliği artacak
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Gümüşhane’de organik çilek bahçesi hem köylü 
kadınlara ekmek kapısı oldu hem de köydeki 
herkesin çilek dikmesine neden oldu. 

Yüksel Yılmaz ve 3 akrabası tarafından başka bir 
akrabalarının tavsiyesi üzerine köyün Devrençi ma-
hallesinde 4 yıl önce kurulan 6 dönümlük bahçede 
üretilen organik çileklerin hasadına başlandı. 

Aile bireyleri ve köydeki kadınlarla gerçekleştirilen ha-
satta toplanan çilekler tahtadan yapılan kasalara doldurula-
rak Gümüşhane’deki satış noktalarına götürülüyor. Çileğin 
üzerine kar yağana kadar devam edecek olan hasatla birlik-
te bu yıl ki rekolte üreticilerin yüzünü güldürüyor. 

Hiçbir kimyasal kullanılmaması nedeniyle tadı ve 
aromasıyla diğer çileklerden ayrılan çilek bahçesi saye-
sinde köydeki herkesin evinin bahçesi çilek bahçesine 
dönüşürken, komşu köylerden de çok sayıda kişi bu işi 
yapmak için sürekli üreticilere sorular soruyor.  Çilek 
tarlasında hasat yapan işletmecilerden Hakkı Yılmaz, 
yaz aylarında aile bireyleri ve köy sakinleriyle birlikte 
çilek tarlasını işlettiklerini belirterek, “Bu tarlayı çevir-
dikten sonra ne yapalım diye düşünürken, mühendis bir 
akrabamız bizim önümüzü açarak burayı çilek tarlası 
yapmamızı tavsiye etti. Bizde bunun üzerine Tarım İl 
Müdürlüğüne müracaat ettik. Onlar da gelip baktılar ve 

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Boyluca köyünde 4 yıl önce tavsiye üzerine dev-
let desteğiyle kurulan çilek bahçesinde yeni sezonun ilk hasadı başladı. Üre-
ticiler iç piyasaya ürün yetiştiremediği için çevre illerden gelen taleplere "yok" 
demek zorunda kalıyor. 

Altıntaş'ta tarım alanlarında 
kapsamlı inceleme

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Bornova Zirai Mü-
cadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personel 

tarım alanlarında incelemelerde bulundu. 
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Mü-

dürlüğü personel ekili alanlardaki buğdayları hasat 
öncesi inceleyerek, bölgede verimin daha da artırıl-
ması için neler yapılabilir konularında araştırma ve 
tespitlerde bulundu. 

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerin-
den biri olan Altıntaş ovasındaki buğdayların daha 
verimli olması için bu tip çalışmaların yapılmaya de-
vam edileceği bildirildi. Buğday tarlalarından çeşitli 
numuneler alan yetkililer, aldıkları örnekleri Bornova 
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü laboratuvarların-
da inceleyecekleri açıklandı. 

Tavsiye üzerine başladılar 
siparişlere yetişemiyorlar

onların desteğiyle bu işi yapmaya karar verdik. 4 yıl önce 
başladık ve halen devam ediyoruz. Yaklaşık 6 dönümlük 
bir alandayız. Yaz aylarında buradayız. Aile bireylerimiz 
ve köy sakinleriyle birlikte burayı işletiyoruz” dedi. 
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan, Av-
rupa Birliği tarafından desteklenen 'Tarımın Geleceği Emin 
Ellerde Projesi' kapsamında Alata Tarım Kampı başladı.

Türkiye’nin fenni tarım ve büyük 
bahçelere ihtiyaç olduğu için Salih-

li’nin Kemer Mahallesi'ne 2011 yılında 
modern kiraz bahçesi kurduklarını be-
lirten Ege Bölgesi’nin en büyük kiraz 
bahçesi sahibi Haluk Nayman, kiraz 
bahçesinin 780 dönüm olduğunu söy-
ledi. Kiraz bahçesinde 40 bin ağacın 
bulunduğuna vurgu yapan Nayman, 
fidanların şu an 8 yaşında olduğunu 
belirterek, “Kiraz şu an çok değerli bir 
meyve ve yurt dışından çok büyük bir 
talep var. Türkiye’de üretilen kirazların 
büyük bir bölümü Avrupa ülkelerine gi-
diyor. Bunun yanı sıra Uzak Doğu ülke-
lerinden de kiraza büyük talep var. Çin 
ve Koreliler gelip bizim bahçemizi ge-
zip, buradan kiraz götürmek istiyorlar. 
Umuyorum ki, Türkiye’den Uzak Doğu 

ülkelerine büyük kiraz ihracatı olacak. 
Çünkü bunlar hastalıklardan ari meyve 
peşindeler. Burada önem ise daha iyi fi-
yatlarda satış olacak. Kirazın Avrupa da 
bir değeri var ama Uzak Doğu da daha 
çok değer kazanacak” dedi. 

Türk kirazının en çok Avrupa ül-
kelerine gittiğini belirten Nayman, 
kirazların 4 günde soğutmalı tırlarla 
Avrupa’ya sevk edildiğini dile getirdi. 
Kirazların en çok Almanya, Danimar-
ka, İngiltere ile İskandinav ülkelerine 
ihraç edildiğine vurgu yapan Nayman 
“Salihli Kirazımız Avrupa ülkelerinde 
çok seviliyor. Kirazda Avrupa pazarı-
na hakimiz. Biz orada küçük oyuncu 
değil, büyük oyuncuyuz. Ama Uzak 
Doğu ülkelerine kiraz ihracatı çok 
önemli” diye konuştu. 

Kiraz hasadına başladıklarını dile 
getiren Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer 
Altuntaş, bu sezon 400 ton ürün hedef-
lediklerini ve bu ürünlerinin 360 ton 
civarının ise ihraç edileceğini söyledi. 
Modern Kiraz üretimi yaptıklarını kay-
deden Altuntaş, “Bu yıl Türkiye için 
Uzak Doğu ülkelerine yeni bir Pazar açı-
lıp, kirazlarımız buralara gidecek. Buda 
bizim değerli olan kirazımızın, daha bü-
yük değer kazanmasını sağlamış olacak” 
dedi. Avrupalının istediği kalitede kiraz 
yetiştirdiklerine vurgu yapan Altuntaş 
“Çünkü bizim yetiştirdiğimiz ürünlerde 
ilacımız, kalıntımız yok” dedi. 

Salihli kirazının kalp şeklinde ve 
yuvarlak olduğunu belirten Altuntaş 
“Çok değerli ve lezzetli, eti kırmızı 
güzel bir kirazdır. Şeker oranı diğer ki-
razlara oranla daha yüksektir. Bu özel-
likleri ile Salihli Kirazı gittiği her yerde 
ön plana çıkar” şeklinde konuştu. 

4 yıldır Salihli Kirazını yurt dışı-
na gönderdiklerini ifade eden Altuntaş, 
“Özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyo-
ruz. 2016 yılından bu yana bakanlığımız 
ile ortak bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu-
rada Çin ile bir çalışma içerisine girmiş-
tik. Bu yılda Kore ile bir çalışma içerisi-
ne girdik. Koreliler biraz daha hızlı çıktı. 
İnşallah bu yılkı kirazlarımız Korelilerin 
ağızlarını tatlandıracak. Biz burada ülke 
ekonomisine bir katkı sunabiliyorsak ne 
mutlu bizlere” diye konuştu. 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO) tarafından hazırla-
nan, Avrupa Birliği tarafından 

desteklenen 'Tarımın Geleceği Emin 
Ellerde Projesi' kapsamında, Alata Ta-
rım Kampı başladı. Kamp kapsamında 
10-14 yaş arasındaki öğrencilere sebze, 
meyve, süs bitkileri, turunçgil yetiştiri-
ciliği, arıcılık ve bal üretimi konusunda 
eğitim verilecek. 

MTSO tarafından hazırlanan, Erdem-
li Ticaret ve Sanayi Odası ile Erdemli 
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Ensti-
tüsünün destek verdiği proje, bugün ha-
yata geçirildi. Çevresel duyarlılık ve iyi 
tarım uygulamaları konusunda farkın-
dalık oluşturmayı hedefleyen program 
boyunca çocuklar çevre dostu üretim 
teknikleri ile ekimden hasada yetiştirici-
liği öğrenecekler. Alata Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşecek 
programda uzmanlar sebze, meyve, süs 

bitkileri, turunçgil yetiştiriciliği, arıcı-
lık ve bal üretimi konusunda çocuklara 
uygulamalı eğitim verecekler. Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile 
düzenlenecek ilk haftaki programın ar-
dından, 24-28 Haziran ve 1-5 Temmuz 
tarihlerinde devam edecek programın 
sürdürülebilirliği, proje fikrini geliştiren 
MTSO tarafından sağlanacak. Progra-
mın açılışında konuşan MTSO Başkan 
Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, projeyi 
hayata geçirmelerindeki asıl amacın 
çocuklara tarım bilincini kazandırmak 
olduğunu söyledi. Gelecekte Türkiye'yi 
şimdiki çocukların yöneteceğini kayde-
den Çakır, "Hepimiz iyi bilmekteyiz ki 
dünyada artık bilinçli ve ilaçsız tarım 
çok değer kazanmaya başladı ve son yıl-
larda tarımın değeri her geçen gün arttı. 
Düzenlediğimiz tarıma dayalı kampta 
arıcık, fidecilik, süs bitkileri, narenci-
ye ve sebze yetiştiriciliği gibi bilgilere 

sahip olmalarını sağlamak. Tarımın ge-
leceği emin ellerde sloganı ile hayata 
geçirdiğimiz bu proje 24 Haziran başla-
yacak ve 5 Temmuz da sona erecek. 5’er 
gün sürecek olan tarım kampında her 
dönem için 25’er öğrenci eğitim alacak. 
Talep geldiği sürece bu uygulama aralık-
sız devam edecek’" dedi. 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye De-
legasyonu desteği ile hayata geçirilen 
proje ile çocuklara çevresel duyarlılık 
ve iyi tarım uygulamaları konusunda 
farkındalık oluşturması hedefleniyor. 

Program boyunca çocuklar çevre dostu 
üretim teknikleri ile ekimden hasada 
yetiştiriciliği öğrenecekler. Öğrenciler 
ilk gün domates tohumunun toprakla 
buluşturulması, biber fidelerinin dikimi, 
narenciye bitkileri üzerine uygulamalı 
eğitim aldılar. Öğrenciler domates tohu-
munu toprakla buluşturdukları için he-
yecanlandıklarını, bir tohumdan yetişen 
bir fidenin 5 meyve verdiğini öğrendik-
lerini dile getirirken, evlerinin bahçesini 
burada öğrendiği bilgilerle daha da gü-
zelleştireceğini dile getirdi. 

Tescilli Salihli Kirazı, Avrupa ve Uzak Doğu’nun ağzını tatlandırıyor

Tarımın geleceği emin ellerde

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'ndeki 
modern kiraz bahçesinde üretilen dünyaca ünlü tescilli 
Salihli Kirazı, 4 yıldır Türkiye sınırlarını aşıp, Avrupalıların 
ağzını tatlandırırken, bu yıl ise Uzakdoğu ve Korelilerin 
ağzını tatlandıracak. Dallarından toplanan kirazlar, Avrupa 
ve Uzak Doğu'ya gönderilmek üzere tırlara yükleniyor. 






