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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

ANADOLU’DA
HASAT BEREKETİ

Yağışlı geçen ilkbahar mevsiminin ardından bere- buğdaydan mercimeğe, bezelyeden kiraza pek
ketli Anadolu topraklarında hasat verimli başladı. çok üründe hasatla birlikte alınan yüksek verim
Dünyanın en bereketli topraklarından Türkiye’de ise üreticilerin yüzünü güldürüyor.
§ 10’da

Balıkesir Bölgede 600
milyon TL’lik ürün alımı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği, 2022 yılında 600 milyon TL tutarında yaklaşık 80
bin ton ürün alımı hedefliyor.
§ 4’te

Kırmızı mercimek üreticinin
yüzünü güldürdü

Niğde’de patates-soğan hasadı
devam ediyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği,
faaliyet alanı içerisinde yer alan kooperatifler aracılığıyla
ürün alımlarına devam ediyor.
§ 6’da

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği’ne
bağlı Niğde Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi, soğan ve patates alımını sürdürüyor.
§ 9’da
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“Yığılca arısı”
Türkiye’nin
tescillenen 5.
arı ırkı oldu
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Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve
Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu:
“Artık arımız tescilli bir arı. Daha önce tescilli ırklar olan
Kırklareli, Hatay, Ege, Gökçeada arı ırklarının yanında
Yığılca arısı da artık tescil aldı. 5. ırk arı olarak Türkiye’ye
mal olmuş bir arı ırkı oldu, yani ulusal bir gen kaynağı
olarak koruma altına alındı”

B

al üretimi, iğne uzunluğu, arı zehri
ve propolis üretimin yanında iklim
koşullarına dayanıklı olduğu bilimsel
araştırmalarla ortaya konulan Yığılca arısı,
Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi tarafından
tescillenerek korunması gereken hayvan ırkı
listesine alındı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu,
arı ırkları konusunda uzun süredir çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Arı ırkları, arı biyoçeşitliliği, arı ürünleri
ve arıcılık yöntemleriyle ilgili birçok bilimsel
çalışmaya imza attıklarını aktaran Kekeçoğ-

lu, “Bu çalışmalarının en büyüğü Yığılca
arısının tescillenmesi oldu. Artık arımız
tescilli bir arı. Daha önce tescilli ırklar olan
Kırklareli, Hatay, Ege, Gökçeada arı ırklarının yanında Yığılca arısı da artık tescil aldı.
5. ırk arı olarak Türkiye’ye mal olmuş bir arı
ırkı oldu, yani ulusal bir gen kaynağı olarak
koruma altına alındı.” diye konuştu.
Kekeçoğlu, 11 yıldır bu arı ırkı için gerekli
tüm bilimsel çalışmaları tamamlamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
“Sadece bu arı ırkımızın değil, Türkiye’deki tüm arı ırklarının gen haritasını
çıkarmakla ilgili proje ve çalışma yürüttük. Onu da tamamlamış bulunmaktayız.
Bu çalışmalar kapsamında Yığılca arısının
gen haritasındaki yeriyle bu arı ırkı artık
tescillenmeye uygun bulundu. Bu ulusal
bir kazanç çünkü ulusların veya ülkelerin
en önemli zenginliği yerli gen kaynaklarıdır. İster bitki olsun, ister hayvan olsun
veya diğer doğal zenginlikler olsun, en büyük kazancımız budur.”
Yığılca arısının daha önce de dünyada
bilinen bir ekotip olduğunu dile getiren
Kekeçoğlu, “Ancak tescillenmesiyle kon-

muş oldu. Tam anlamıyla koruma altına
alınması sağlandı. Yığılca arısı bal verimi
çok iyi olan bir ekotip. Daha önce tescilli
2 ırk üzerinde yaptığımız karşılaştırmada
3 kata yakın fazla verim görüldü. Diğer
özelliği ise arı zehri konusunda birçok ırka
göre yüksek verim kapasitesine sahip. Propolis toplama seviyesi oldukça yüksek hatta Türkiye’de bulunan 5 ırk arasında en iyi
kapasiteye sahip.” diye konuştu.
Kekeçoğlu, arı ölümlerine değinerek,
tarımsal ilaçlamaya çok dikkat edilmesi
gerektiğini, virütik hastalıkların da buna
yol açtığını anlattı. İklim değişikliğinin de
arı ölümlerinde önemli etmen olduğunu
anlatan Kekeçoğlu, orman yangınları nedeniyle geçen yıl çok ciddi arı kayıpları
yaşadıklarını anımsattı.
Özellikle Ege’de yaşanan kayıpların hem
arıcıları hem de halkı derinden yaraladığını söyleyen Kekeçoğlu, “Orman yangınlarını önlemek, çevreye saygılı olmaktan
geçiyor. Çevreyi ve özellikle orman alanlarını doğru kullanmak, arıcılık sektörü için
alınabilecek önlemlerden en önemlisi.” ifadelerini kullandı.
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Yayınlanan köşe yazıları,
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Balıkesir Bölge Birliğinden
600 milyon TL’lik ürün alımı
Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir
Bölge Birliği, faaliyet alanı içerisinde
yer alan kooperatifler aracılığıyla ürün
alımlarına devam
ediyor. Balıkesir Bölge Birliği, 2022 yılında 600 milyon TL
tutarında yaklaşık
80 bin ton ürün alımı
hedefliyor.

T

arladan sofraya tarımsal üretimin her alanında üreticilerin yanında yer alan Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri, Bölge
Birlikleri ve bağlı kooperatiflerle
ürün değerlendirme çalışmalarını
yıl boyunca sürdürüyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği de faaliyet alanı
içerinde yer alan Balıkesir, Bursa ve
Çanakkale’de kooperatifler aracılığıyla ürün alımı gerçekleştiriyor.
Balıkesir Bölge Birliği olarak
üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Bölge Müdürü
Hilmi Tunahan Eyice, sürdürülebilir tarımsal üretim için sorumluluk
aldıklarını söyledi. Ürün değerlendirme faaliyetlerine özellikle önem
verdiklerini kaydeden Eyice, “Üreticilerin pazar kaygısı duymadan
üretebilmeleri, ürettikleri ürünleri
değerinde pazara ulaştırarak kazançlarını sağlayabilmeleri çok
önemli. Tarım Kredi Kooperatifleri
olarak önceliğimiz bunu temin etmek. Bu anlamda ürün değerlendirme faaliyetlerimiz çok önemli.
Bunu çok iyi bildiklerinden çitçilerimizin de hasat zamanı ilk tercihi
biz oluyoruz” dedi.

80 BIN TON ÜRÜN
ALIMI YAPILACAK
2022 yılında ortaklardan 80 bin
ton civarı ürün alımı planladıklarını vurgulayan Eyice şunları söyledi:
“Yöredeki ürün çeşitliliğini de
dikkate alırsak alımlarımızı yıl
boyunca sürdüreceğiz. Öncelikle
iştiraklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, Tarım Kre-

di Yem A.Ş.’nin ihtiyaç duyduğu
13.000 ton arpa, 7.500 ton yemlik
buğday, 25.000 ton dane mısır alımı planladık. Ayrıca Tarım Kredi
Birlik A.Ş. için 3.000 ton çeltik,
9.000 ton yağlık ayçiçeği, 4.500 ton
siyah zeytin, 1.000 ton yeşil zeytin,
1.000 ton zeytinyağı, 25.000 ton
salçalık domates ve 4.000 ton salçalık biber alımı gerçekleştireceğiz.
Yaklaşık 600 milyon TL tutarında
alım hedefliyoruz. Bunun yanında
kurumsal işbirlikleri ve gelen talepler doğrultusunda da alımlarımız
devam edecek.”

SÖZLEŞMELI
ÜRETIMDE PRIM
DESTEĞI
Tarım Kredi Kooperatiflerinin
sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaşması amacıyla çalışmalar
yaptığını hatırlatan Eyice “Üretimde ve fiyatlandırmada denge
sağlanması, kaynakların verimli
kullanımı ve üreticilerin daha çok
kar elde edebilmesi için sözleşmeli
üretim modeline ağırlık veriyoruz.
Bu kapsamda kurumumuzda bu yıl
ilk kez sözleşmeli üretim yapılacak
bazı ürünlerde prim sistemine geçilmiş olup ortaklarımıza ton başına yağlık ayçiçeğinde 300 TL, dane
mısır ve çeltikte 130 TL prim verilecek. Hayırlı hasatlar dileriz” diye
konuştu.
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Kırmızı mercimek üreticinin
yüzünü güldürdü
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Malatya
Bölge Birliği, faaliyet
alanı içerisinde yer alan
kooperatifler aracılığıyla
ürün alımlarına devam
ediyor. Mercimek ekim
alanlarında hasadın
başlamasıyla birlikte,
kooperatif çalışanları
da numune alma ve
inceleme çalışmalarına
hız verdi.

T

ürkiye’nin önemli tarım merkezlerinden
biri olan Diyarbakır’da kırmızı mercimek
hasadına başlandı. Nisan sonu ve mayıs ayındaki yağışlar neticesinde oldukça
yüksek verim bekleyen üreticilerin hasat
zamanı ilk durağı yine Tarım Kredi Kooperatifleri oldu.
Malatya Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Diyarbakır’da bağlı kooperatiflerde ürün alımlarına başlandı. Ortak
ürünlerinin değerlendirilmesi faaliyetleri
kapsamında kooperatif çalışanları, TK
Birlik eksperleri ve Malatya Bölge Birliği
personellerince bugüne kadar 5.938 nu- tespit çalışmaları arazide sürüyor. Tarım
ÇİFTÇİLER VERİMDEN
mune incelendi.
MEMNUN
Kredi Kooperatifleri şimdiye kadar üreticilerden
1.600
ton
mercimek
alımı
yaparBu yıl oldukça verimli bir üretim sezoBİN 600 TON MERCİMEK
ken, alınan ürünler TK Birlik tesislerinde nu geçirdiklerini belirten, Diyarbakır TaALINDI
işlendikten sonra Kooperatif Market ara- rım Kredi Kooperatifi ortağı Tunç İzzetTürkiye’de kırmızı mercimek üretimin- cılığıyla ülke genelinde tüketiciyle buluşa- tin Budak, “Nisan ayına kadar mevsim
de ilk sırada yer alan Diyarbakır’da verim cak.
kuraktı. Ancak sonradan iyi yağış aldık. Bu
süreçte Tarım Kredi
Kooperatifleri de bizi
hiç yalnız bırakmadı.
Çiftçiye olan yaklaşımından, desteğinden
dolayı kooperatifimize
teşekkür ediyorum.
Geçen yıllardan bu zamana kadar geçen süre
içerisindeki ürünlerimizi hep Tarım Kredi’ye verdik. Bundan
sonraki süreçte de Tarım Kredi Kooperatifi
ile çalışmalarımız devam edecek. Bu yeni
sezonda da mercimeği
Tarım Kredi Kooperatifine verdik. Bundan
sonra diğer ürünlerimizi de burada değerlendireceğiz. Emeği
geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

TARIM KREDİ
ÜRÜNLERİMİZE DEĞER
KATIYOR
Eskiden ürünlerini satmak için tüccara
mahkum kaldıklarını ancak Tarım Kredi
Kooperatiflerinin sorumluluk almasından
sonra durumun değiştiğini kaydeden Silvan Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Nuri
Güneşli, “Tarım Kredi bizden alıp ulusal
marketlere veriyor. Kooperatif Markette
aracısız kendi satıyor. Tarım Kredi malımızı değerinde alıyor. Ürünlerimize değer
katıyor. Kesinlikle mağdur etmiyor ve bu
bizi mutlu ediyor. Yeni hasada başladık. .
Cumhurbaşkanımıza bu sene verdikleri
fiyattan dolayı teşekkür ediyorum. Biz de
malımızı tüccara değil Tarım Kredi Kooperatifine vereceğiz. Fiyat da iyi, mahsulümüz de iyi, bu sene çok memnunuz.” diye
konuştu.

8

TEMMUZ 2022

HABER

Tahıl ambarı Urfa’da hasat coşkusu
Şanlıurfa’da 2022
hasat sezonunun
başlamasıyla Tarım
Kredi Şanlıurfa Bölge
Birliği hububat alımlarına
başladı. Türkiye’nin tahıl
ambarı olarak bilinen
Şanlıurfa’da çiftçimizin
ilk mahsülleri Bölge Birliği
tarafından alınarak,
işlenmek üzere yola çıktı.

2

022 yılı hasat sezonuna ilk olarak
arpa ile başlayan Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği,
bu yıl ürün alım faaliyetleri kapsamında
büyük bir kısmı arpa, buğday ve mısırdan
oluşan tarım ürünlerini tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

200 MILYON TL
DEĞERINDE ARPA,
BUĞDAY, MISIR ALIMI
Sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri ile üreticinin her daim yanında olan Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretimin devamlılığı için ürün alım
faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Bu kapsamda bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri
arasında bulunan Şanlıurfa’da Bölge Birliğimiz tarafından bu yıl yaklaşık 200 milyon
TL’lik çoğunluğu arpa, buğday ve mısır
olmak üzere kuruyemiş ve baklagillerin de
aralarında olduğu ürün alım faaliyeti gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMDE
HEDEF 120 MILYON
TL’LIK ÜRÜN ALIMI
Tarımsal üretimde arz ve fiyat dengesini
sağlamak için sözleşmeli üretim modelini
uygulayan sektörün öncü kuruluşu Tarım
Kredi Kooperatifleri, bölge birlikleri aracılığıyla çalışmalarına devam ediyor. Tarım

Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği,
sözleşmeli üretimle çiftçimizden bu yıl 120
milyon TL’ye varan ürün alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

önümüzdeki yılın planlamasını yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.

ÜRETICI TARIM
KREDIDEN MEMNUN

Ürünlerin pazara ulaştırılmasında köprü
görevi üstlenen ve çiftçimizin yüzünü güldürmeyi hedefleyen Tarım Kredi Kooperatifleri, yıl içerisinde çiftçilerden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze-meyve,
kuru üzüm gibi farklı gruplarda birçok tarımsal ürünü almaktadır. Alınan ürünler
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım
Kredi Birlik A.Ş tarafından uluslararası
standartlarda işlenerek tüketiciyle buluşturulmaktadır. Ayrıca, çiftçinin el emeği
doğal ve kaliteli ürünler, işbirliği yapılan
sanayi kuruluşları, ulusal ve yerel marketler
aracılığıyla piyasaya arz edilmektedir.

Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde çiftçilik
yapan Mahmut Sürmeli, “Arpa hasadı bereketli başladı. Yılın ilk mahsulünden memnunuz. Bu yıl endişeleniyorduk fakat çok
şükür sıkıntımız yok. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Sürmeli, Tarım Krediye çiftçiye verdiği
destekten dolayı teşekkür ederek, “Tarım
Kredinin ürün alımları bizi oldukça rahatlatıyor, bölge müdürünün yardımlarıyla
işlerimiz kolaylaşıyor, bize faydası dokunuyor. Tarım Kredi sayesinde ürünümüze
pazar bulmada sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.

“BU YILKI MAHSULDEN
UMUTLUYUZ”
Mercimeğini hasat eden bölge çiftçisi
Hüseyin Alagöz ise ürünün bu yıl verimli
ve çok iyi olduğunu ifade ederek, “Dilerim
ürünlerimiz bereketli olur, bu yılki mahsulden umutluyuz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Alagöz, Tarım Kredinin ekimden hasada kadar yanlarında yer aldığını belirterek, “Gübre olsun, tohum olsun, ilaç olsun
her ihtiyacımızda Tarım Kredi yanımızda.
Ayrıca ziraat mühendislerimiz de bakım
desteği veriyor. Ürünümüzü hasat ettikten
sonrada pazar sıkıntısı yaşamadan satıyor,

ÇIFTÇININ YÜZÜ TARIM
KREDI ILE GÜLÜYOR

ÜRÜN ALIMLARINDA
SÖZLEŞMELI ÜRETIMIN
PAYI ARTACAK
Ülke genelinde teşkilatlanmış yapısıyla
en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi,
ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü politika ile ekimden hasat
dönemine kadar üreticiye alım garantisi veriyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022
yılı için de sözleşmeli üretim ve tarımsal
ürün alım faaliyetlerine ağırlık verilerek
çiftçimizin pazar kaygısı duymadan güvenle ekim yapabilmesi ile piyasa dengesinin
korunması amaçlanıyor. Bu çerçevede ürün
alım faaliyetlerinde sözleşmeli üretimin payının artacağı belirtiliyor.
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Niğde’de patates-soğan hasadı
Ülkemizde patates
üretiminde ilk sırada
yer alan Niğde’de hasat
dönemi nedeniyle
çiftçiler yoğun bir dönem
yaşıyor. Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri
Konya Bölge Birliği’ne
bağlı Niğde Gölcük Tarım
Kredi Kooperatifi, ürün
değerlendirme faaliyetleri
kapsamında soğan ve
patates alımını sürdürüyor.

N

iğdeli patates üreticileri soğan ve
patatesin hasat heyecanını yaşıyor.
Türkiye’de en çok tüketilen sebzelerden patates ve soğan Tarım Kredi Kooperatiflerinin sözleşmeli üretim ve ürün
alım faaliyetleri ile değerleniyor.

DEĞERINDE ALINAN
ÜRÜNLER TÜKETICI ILE
BULUŞTURULUYOR
Tarım Kredi Kooperatifleri ülkenin dört
bir yanında hizmetlerini aksatmadan yürütüyor, çiftçimizin yanında olmaya devam
ediyor. Tarım Kredi, sözleşmeli üretimle
çiftçimizin ürünlerini değerinde alarak vatandaşa kaliteli ve doğal ürünler sunuyor.

Çiftçilerimizin ürünlerini olumsuz piyasa
şartlarına karşı korumayı hedefleyen Tarım
Kredi, uygun piyasa fiyatlarında satın aldığı
ürünleri işleyerek değerlendiriyor.

NIĞDE’DE ÜRÜN
ALIMLARI DEVAM
EDIYOR
Öte yandan son yıllarda kooperatiflerimizce alımı yapılan ürünlerin çeşitliliği ve
alım miktarları yapılan işbirlikleri doğrultusunda artarak devam ediyor. Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi, 2022 yılı içerisinde
şu ana kadar 10.5 ton patatesi 54 milyon
TL’ye 3.5 ton soğanı 7.4 milyon TL’ye alımını gerçekleştirdi.

ÜRÜNLER TK BIRLIK’TE
IŞLENIYOR

ÇIFTÇILER SÖZLEŞMELI
ÜRETIMDEN MEMNUN

Alınan ürünler ise Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Birlik A.Ş
tarafından uluslararası standartlarda işlenerek tüketiciyle buluşturuluyor.
Çiftçinin el emeği doğal ve kaliteli ürünler, işbirliği yapılan sanayi kuruluşları, ulusal ve yerel marketler aracılığıyla piyasaya
arz ediliyor.

Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Niğde’de çiftçiler bu sezon verimin kaliteli olduğunu, fiyatının memnun
edecek seviyede bulunduğunu belirtti.Üreticiler geçen yıl dünya genelinde pandemiden
dolayı bir sıkıntı yaşandığını ve bunun üretimi çok fazla etkilediğini de ifade etti. Bu sene
ise emeklerinin karşılığını aldıklarını aktardı.
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Anadolu’da hasat be
D

Yağışlı geçen ilkbahar mevsiminin ardından bereketli Anadolu topraklarında hasat verimli
başladı.

ünyanın en bereketli topraklarından Türkiye’de üretimi ve
tüketimi en çok yapılan tarım ürünlerinin başında gelen
buğdayda üreticiler, hasat sevinci yaşıyor. Birçok ürünün
ham maddesi olan ve hasadı süren buğdayda beklenen
yüksek verim üreticinin yüzünü güldürüyor.
Hasat heyecanı yaşayan çiftçiler, hububat, yaş meyve ve
sebze üretimiyle ülkemiz ve dünyanın birçok ülkesinin de
gıda ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’nin önemli tahıl üretim
merkezlerinden başta Şanlıurfa olmak üzere Mardin Ovası’nda tarlalarda hububat hasadı hareketliliği görülürken,
Anadolu’nun dört bir yanında meyve ve sebzede ürünler
bahçelerden toplanmaya başlandı.

TAHIL AMBARI URFA’DA HASAT
COŞKUSU
Şanlıurfa’da 2022 hasat sezonunun başlamasıyla Tarım
Kredi Şanlıurfa Bölge Birliği hububat alımlarına başladı.
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Şanlıurfa’da çiftçimizin ilk mahsulleri Bölge Birliği tarafından alınarak,
işlenmek üzere yola çıktı.
2022 yılı hasat sezonuna ilk olarak arpa ile başlayan
Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, bu yıl
ürün alım faaliyetleri kapsamında büyük bir kısmı arpa,
buğday ve mısırdan oluşan tarım ürünlerini tüketiciyle
buluşturmayı hedefliyor.

200 MILYON TL DEĞERINDE ARPA,
BUĞDAY, MISIR ALIMI
Sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri ile
üreticinin her daim yanında olan Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretimin devamlılığı için ürün alım faaliyetlerini
hızla sürdürüyor. Bu kapsamda bölgenin önemli tahıl üretim
merkezleri arasında bulunan Şanlıurfa’da Bölge Birliğimiz

tarafından bu yıl yaklaşık 200 milyon TL’lik çoğunluğu arpa,
buğday ve mısır olmak üzere kuruyemiş ve baklagillerin de
aralarında olduğu ürün alım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMDE HEDEF 120
MILYON TL’LIK ÜRÜN ALIMI
Tarımsal üretimde arz ve fiyat dengesini sağlamak için
sözleşmeli üretim modelini uygulayan sektörün öncü
kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri, bölge birlikleri ara-

cılığıyla çalışmalarına devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, sözleşmeli üretimle
çiftçimizden bu yıl 120 milyon TL’ye varan ürün alımı
gerçekleştirmeyi hedefliyor.

CEYLANPINAR’DA BUĞDAYDA 200
BIN TON REKOLTE BEKLENIYOR
Alanında “Türkiye’nin en büyük çiftliği” unvanına sahip
Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra fiğ, arpa, buğday, mercimek, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler de yetiştiriliyor. “Hububat deposu” olarak
bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan buğday
hasadı, 167 biçerdöver, 96 kamyon ve 800 işçinin katkısıyla sürüyor. Hasadın, temmuz ayının ilk haftasına kadar
devam etmesi bekleniyor.

“HASAT IKI VARDIYA HALINDE
DEVAM EDIYOR”
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman
Topçu, fiğ, mercimek ve arpa hasadının ardından buğday
hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
381 bin 700 dekarda 8 ekmeklik, 5 makarnalık buğday çeşidinin hasadının iki vardiya halinde devam ettiğini ifade
eden Topçu, “Şu an buğday hasadıyla devam etmekteyiz.
Bu yıl 200 bin ton mahsul beklemekteyiz. Aldığımız bu
mahsuller modern teknolojik tohum hazırlama tesislerimizde elenip, ilaçlanıp paketlendikten sonra ülkemiz çiftçisine ulaştırılmaktadır. Çeşitlerimiz ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlamaktadır” dedi.

BIÇERDÖVERLER MARDIN
OVASI’NDA
Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin’de yaklaşık 3
milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi
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bulduğunu ifade etti. Öter, geçen yıl 1 milyon 200 bin ton olan
rekoltenin bu yıl 1,5 milyon ton olarak beklendiğine işaret
etti. Kuru tarım yapılan alanların sulamaya açılmasıyla verimin 2,5 milyon tona kadar çıkacağını aktaran Öter, “Mardin
şu anda ülkenin yüzde 10’luk buğdayını karşılıyor. Eğer sulama kanalları Mardin Ovası’nda faaliyete geçerse yüzde 20’sini
çok rahat karşılayacak” ifadesini kullandı.

TÜRKIYE’NIN BEZELYESI BURSA’DAN

HATAY’DA ŞEFTALI HASADI BAŞLADI
Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay’da hasadı devam eden şeftalide, 7 bin dekarlık ekim alanından 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Çiftçilerin büyük
emekle yetiştirdiği şeftaliler, tarım işçileri tarafından özenle
toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Hatay’da yetişen klasik ve
yassı şeftalilerin büyük bir bölümü, hasat edildikten sonra
başta Rusya olmak üzere Avrupa ile Orta Doğu ülkelerine
gönderiliyor.

SAKARYA GEYVE’DE KIRAZ
REKOLTESI 10 BIN TON

Türkiye’nin bezelye üretiminin 4’te birinden fazlasının karşılandığı Bursa’da hasada başlandı.
Özellikle Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde ekilen, il genelinde geçen yıl 33 bin 402 dekar alanda 31 bin 828 ton rekolte
elde edilen bezelyede bu sene 35 bin dekardan fazla arazide
ekim yapıldı.
Hava şartlarının olumlu gitmesiyle verimi ve kalitesi iyi
olan bezelyede ilk hasattan dekar başına yaklaşık 1 ton ürün
alındı. Bursa genelinde ay sonunda tamamlanacak hasatta
yaklaşık 40 bin ton bezelye rekoltesi bekleniyor.

KONSERVE VE DONDURULMUŞ GIDA
SEKTÖRÜNE SATILIYOR

yapılan buğdayda hasat başladı. Buğday üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası’nda bu sezon 1,5 milyon ton
buğday rekoltesi bekleniyor. Mardin Ovası’ndaki tarlalarda
çevre illerden de getirilen biçerdöverlerle 24 saat hasat yapan üreticiler, sulu tarım arazilerinde dönüm başına 500
ila 850 kilogram arasında verim alıyor.

“BUĞDAY BU YIL ÇOK MÜKEMMEL”
Hasadı yapılarak kamyonlara yüklenen buğdaylar, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor. Hasattan
geriye kalan ve üreticiye ek gelir getiren saman da kamyonlarla Türkiye’nin birçok yerine gönderiliyor. Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Veysi Talayhan, babadan kalma
arazilerde buğday ürettiklerini söyledi. Bu yıl buğdayda sıkıntı olmadığını vurgulayan Talayhan, “Buğday bu yıl çok
mükemmel. Tarlamda dönüme 500 ile 850 kilogram arası
verim alıyorum. Çok şükür her şeyiyle güzel geçiyor” diye
konuştu.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN
ÇALIŞIYORUZ”
Diyarbakır’dan hasat için kente gelen biçerdöver operatörü Erkan Çınar da sıcağa ve toza rağmen çalışmalarını
sürdürdüklerini belirterek, hasatta hem çiftçiye hem de
ülke ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ise
biçerdöverlerin tam kapasite hasada başladığını kaydetti.

“MARDIN OVASI, BUĞDAY
IHTIYACININ YÜZDE 10’UNU
KARŞILIYOR”
Sulu tarım arazilerinde bereketli bir yıl beklediklerini
dile getiren Öter, pazara getirilen buğdayın çok rahat alıcı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa’nın
meyve, sebze, yem bitkisi, tıbbı ve aromatik bitkilerin üretildiği zengin bir il olduğunu söyledi. Türkiye’nin geçen yıl 116
bin ton olan bezelye rekoltesinden 4’te birinden fazlasının
Bursa’dan karşılandığını belirten Aygül, “Bursa, Türkiye’de en
çok bezelye üreten ilimiz. Bezelye toprağı azot bakımından
zenginleştiriyor” değerlendirmesinde bulundu. Bursa’da dondurulmuş gıda sektörünün de çok geliştiğini anlatan Aygül,
“Bezelyenin bir kısmı konserve olarak değerlendirildiği gibi
bir kısmı da dondurulmuş gıda olarak muhafaza ediliyor. Kışın, taze ürünlerin olmadığı dönemlerde yurt içi ve yurt dışına ‘taze ürün’ olarak gönderiliyor” diye konuştu.

“BEZELYEDE FIYATLAR ŞU ANDA IYI”
Karacabey’de bezelye üretimi yapan Seyfi Sevim de bu ürünü her yıl ektiğini belirtti. Bu yıl 400 dönümde hasat yapacaklarını kaydeden Sevim, “300 dönüm tohumluk, 100 dönüm
de dondurulmuş gıda sektörü için ekim yaptık. Anlaşmalı
ekim yapmıştık, fiyatlar şu anda iyi. Rekolte ise 1 ton civarında. Bu, bizim için iyi bir rakam” dedi.

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya’nın Geyve ilçesinde bu sezon 10 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor. Geyve’de geçimini kirazdan sağlayan
üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerinde meyve toplama mesaisine başlıyor. Gün boyu dikkatle toplanan kirazlar,
özenle kasalara yerleştirildikten sonra Safibey Ürün Toplama
Merkezi ile Alifuatpaşa’daki pazara getirilerek tüccarlara ve
tüketicilere ulaştırılıyor.

İLÇEDE 10 BIN TON KIRAZ
REKOLTESI BEKLENIYOR.
“KIRAZ KALITESINDEN MEMNUNUZ”
Büyük Saraçlı Mahallesi’ndeki kiraz üreticisi Muammer
Yüksel de 15 dönüm bahçeden 8 ton kiraz topladığını söyledi. Meyve kalitesinin iyi olduğunu vurgulayan Yüksel, “Fiyatlar bugünün şartlarında normal ama girdi maliyetleri de
yükseldi, yine de buna şükür. Mahallenin gelir kaynağı kirazdır. Kirazın yanı sıra elma, ayva da yetiştirilir. Şu anda kiraz
kalitesinden memnunuz, bugünün şartlarında fiyatlar da iyi,
kendimizi kurtaracak şekilde ve tatmin ediyor. Rekoltemiz de
gayet güzel, çiftçimizin de yüzü gülüyor” ifadelerini kullandı.
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Ayçiçeğinde yağışlar verimi artırdı
Osmaniye’de
buğdaya alternatif
ürün olarak ekilen
ayçiçeğinde, bu
yıl ekim alanları
düşmesine rağmen
yağışların etkisiyle
verimde artış
bekleniyor.

İ

l Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, son yıllarda diğer ürünlere göre daha az su isteyen yağlık
ayçiçeğinin yüksek verim ve iyi gelir
elde etmek isteyen üreticilerce tercih
edildiğini söyledi.
Bu yıl Osmaniye genelinde yaklaşık
72 bin dekarda ayçiçeği ekildiğini aktaran İlmeç, son dönemde ilin aldığı
yağışlarla verimde artış beklediklerini
dile getirdi.
Ayçiçeği ekim alanında geçen yıla
göre yüzde 21’lik düşüş yaşandığını belirten İlmeç, şöyle devam etti:
“Geçen seneye göre bu yıl ekim alanlarında hafif bir daralma söz konusu.
Bunun nedeni, geçen yıl yaşanan su sıkıntısı ve kuraklık. Özellikle Mehmetli
Barajı’nda yaşanan su kıtlığı nedeniyle
o bölgedeki çiftçiler, daha az su isteyen
ayçiçeğine yönlendirilmişti. Geçen yıl
92 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılmıştı. Bu yıl ise 72 bin dekar alanda
ekim yapılıyor. Her ne kadar ekim alanında azalma görülse de rekoltede bir
fark yaşanacağını sanmıyorum çünkü
geçen yıla göre ilimizin yağış alımı hem
ayçiçeği hem de diğer ürünler açısından oldukça iyi geçti. Bunun da verime
ve rekolteye yansıyacağına inanıyoruz.”
İlmeç, ayçiçeğinde geçen sene 31 bin
533 ton rekolte elde edildiğini, bu yıl ise
ekim alanının azalmasına karşın 30 bin
ton seviyesinde rekolte beklediklerini
kaydetti.
Ayçiçeğinin, Türkiye’nin önemli ve
stratejik ürünlerinden olduğunu vurgulayan İlmeç, üretimi artırmak için
çalıştıklarını ifade etti.

DEKARA 400-450
KILOGRAM VERIM
BEKLENTISI
Ayçiçeği üreticisi Vahit Karadağ da
bu seneki rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Bu yılki yağışların verimi artıracağına işaret eden Karadağ, “Normalde dekara 300-350 kilogram ürün alırken bu
yıl yağmurlar ve havaların iyi geçmesiyle dekara 400-450 kilogram verim
alacağımızı ve yüzümüzün güleceğini
umuyoruz.” ifadesini kullandı.

Kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu
Van’da girişimci Aycan Kanat Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal
Kalkınmada Uzman Eller Projesi” kapsamında aldığı hibe desteği ile arıcı oldu.

B

akanlığın, kırsal bölgelerde yaşayan
ziraat ile ilgili meslek yüksekokulları
dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık,
ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi
veren bölümlerinden mezun kişilere yönelik “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller
Projesi” destekleri sürüyor.
Projeden yararlanmak için Tarım ve
Orman İl Müdürlüğüne başvuran ve hibe
desteği alan Gültekin, temin ettiği arılı kovan ve ekipmanla üretim yapmaya başladı.
Gültekin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gevaş Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu söyledi.
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ne başvurduğunu belirten Gültekin,
“Kendi ayaklarım üzerinde durmak
istedim ve projem kabul edildi. Proje
kapsamında 60 arılı kovan aldık. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür
ediyorum.” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, proje kapsamında 32 üreticiyle
hibe sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.
Projelerden 7’sinin arı yetiştiriciliği ve
bal üretimi üzerine olduğunu aktaran
Hakan, proje kapsamında 2 kadın üreticiye destek verdiklerini kaydetti.
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Uluslararası Tarım Sigortacıları
Birliği Kongresi İstanbul’da yapıldı
Tarım sigortacılığının dünyadaki en önemli buluşmalarından olan ve 2 yılda bir gerçekleşen 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG)
Kongresi, 13-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

T

arım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ
(TARSİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ana teması “Tarımsal Risk
Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve
Kamu-Özel Kurumsal Çözümler” olarak
belirlenen kongreye, 5 kıta, 30 ülkeden
300’e yakın misafir katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin çevrimiçi katıldığı kongrenin açılış
oturumuna, Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım
Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Sigortacılık Denetleme
ve Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı
ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım
Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi
ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal,
Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği
(AIAG) yönetimi ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.
AIAG Başkanı Pascal Forrer’in konuşması ile başlayan kongrenin açılış oturumu, TARSİM tanıtım filmlerinin gösteriminin ardından TARSİM Genel Müdürü
Serpil Günal, Tarım Sigortaları Havuzu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete
Güler ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün’ün sunumlarıyla devam etti.
Kongre çerçevesinde, tarım sigortaları
uygulamalarında ülkelerin karşılaştıkları
sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, iklim değişikliğinin dünya tarımına ve
gıda arzına etkileri ile geleceğin neler getireceği, tüm bu sorunlar karşısında sigorta
sektörünün neler yapabileceği gibi konular
üst düzey yöneticiler ve alanında uzman

akademisyenler tarafından değerlendirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,
çevrim içi katıldığı kongrede yaptığı açıklamada, çiftçi için “zor gün” dostu olan
TARSİM’in, gördüğü ilgiyle günden güne
büyüyerek ülke tarımında vazgeçilmez bir
yer edindiğini, sürekli artan katılımcı çiftçi
sayısıyla 500 milyon doların üzerinde prim
büyüklüğüne ulaştığını anlattı.

“TARIM SIGORTASINA
YÖNELIK TALEP
ARTIYOR”
Çiftçilerin tarım sigortasına yönelik artan taleplerindeki istikrarın devam ettiğini
ve bunun da kendilerini sevindirdiğini belirten Kirişci, şu ifadeleri kullandı:
“Bu gelişmeler Bakanlık olarak TARSİM’i geliştirmedeki motivasyonumuzu
desteklemektedir. Üreticilerden gelen talepler çerçevesinde tarım sigortasındaki
teminat kapsamını geliştirmeye devam
ediyoruz. Bu doğrultuda, üreticilerimizi
gelir kayıplarına karşı korumak için Gelir
Koruma Sigortası’nı üreticilerimizin tercihine sunduk. TARSİM’in sürdürülebilir
bir yapıda olmasına büyük önem veriyoruz. Sistemin şeffaf yapısını koruduğumuz
gibi, sigortacılık prensiplerine bağlı kalarak sürdürülebilirliği temin etmekteyiz”
TARSİM’in hızla gelişen bu başarı hikayesiyle kendilerine sağladığı bilgi ve tecrübe birikimini, dost ve kardeş ülkelerle her
zaman ve her fırsatta paylaşmaktan büyük
mutluluk duyduklarını dile getiren Kirişci, “Bu konudaki iş birliği çalışmalarından
biri kardeş ülke Azerbaycan’da hayata geçirildi. TARSİM, Azerbaycan’da Agrar Sigor-

ta Fondu’nun kurulmasına destek verdi ve
birlikte güzel bir iş birliği süreci geliştirdik.
Benzer çalışmaların başka ülkelerle de yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda
karşılıklı paylaşım ve diyalog kanallarını
daha da etkin şekilde kullanmanın faydalı
olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde
bulundu.
Bakan Kirişci, 36. Uluslararası Tarım
Sigortacıları Birliği Kongresi’nin bu yılki
temasının “iklim, teknoloji ve kamu-özel sektör iş birliği” olmasını çok yerinde
bulduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Önümüzdeki süreçte, tarım sigortalarının önemi daha da artacaktır. Beraberinde, risklerdeki artışa paralel olarak maliyetlerdeki artışlarla karşı karşıya gelmemiz
de söz konusudur. Buna karşı alınacak en
önemli önlemlerden biri, üretimde teknolojik yapıları güçlendirmektir. Tarımı yeni
teknolojilerle buluşturma konusunda kamu-özel ortaklığının geliştirilmesi, bizim
açımızdan çözüm yolundaki en gerçekçi ve
etkili adımlardan biridir. Bilhassa tarımın
dijitalleştirilmesi yeni bir alternatif olarak
ön plana çıkmaya başlamıştır. Bizler de
Bakanlık olarak bu konuya gerekli önemi
veriyoruz”

TARSİM, KAMU-ÖZEL
SEKTÖR IŞ BIRLIĞINDE
DÜNYADA ILK 4’TE
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil
Günal, “Dünyada kamu-özel sektör iş birliği modelinde Amerika, Kanada ve İspan-

ya ile birlikte ilk 4’te yer alıyoruz” dedi.
Günal, tarım sigortalarına ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada, tarım sigortaları alanında penetrasyon oranının henüz
beklenen seviyelerde olmadığını belirtti.
Amerika örneği incelendiğinde Türkiye’deki gibi kamu-özel sektör iş birliğinde
havuz sistemlerinin bulunduğunu aktaran
Günal, şunları kaydetti:
“Fransa’ya bakıldığında, merkezden
yönetilen ve tarım sigortalarında faaliyet
gösteren bir kurumu bulunmadığı dikkati çekiyor. Bu nedenle penetrasyon düzeyi
düşük seviyelerde. Son yıllarda Fransa’da
yeni bir modele geçiş planlanmış ve bu
amaçla 2021 yılında reform yapılacağı duyuruldu. Ardından da 2022 yılında kanun
çıkarıldı. Bu doğrultuda yeni bir kamu-özel sektör iş birliği modeli hedeflenmiştir.
Fransa’daki temsilcilere, geçtiğimiz dönemlerde tarım sigortaları ile ilgili tecrübelerimizi aktardık, yine AIAG organizasyonu kapsamında bir araya geldik. 2020
yılında Azerbaycan ile tarım sigortaları
alanında imzaladığımız iş birliği niyet beyanının akabinde, tarım sigortaları alanında rehberlik ettik. Agrar Sigorta Fonu’nun
kuruluşuna katkılar sağladık ve halen de
katkı sağlamaya devam ediyoruz. Aynı
şekilde, Kuzey Makedonya’ya ve Özbekistan’a da rehberlik edeceğiz. TARSİM Sistemi bu anlamda örnek alınırken, (TARSİM) derin tecrübesini ve bilgi birikimini
diğer sistemlerle de paylaşan bir noktaya
ulaşmış durumdadır. Dünyada kamu-özel sektör iş birliği modelinde Amerika,
Kanada ve İspanya ile birlikte ilk 4’te yer
alıyoruz.”
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Çorak araziler sebze ve
meyve bahçesine dönüştü
Şırnak’ta çorak araziler devlet desteğiyle tarıma kazandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle uygulanan proje
kapsamında çiftçilerin 200 dekar alanda toprakla buluşturduğu büyük bölümü hibe 128 bin fide, sebze ve meyve verdi.

T

arım ve Orman Bakanlığının desteğiyle uygulanan Sebze Üretim
Alanlarının
Yaygınlaştırılması
Projesi kapsamında geçen yıl il genelinde
çiftçilere verilen yüzde 90’ı hibe 128 bin
domates, biber, patlıcan, salatalık, lahana,
marul, karpuz gibi sebze ve meyve fidesi,
200 dekar alanda toprakla buluşturuldu.
Bu fidelerden 55 bininin dikimi, Silopi
ilçesinin Irak sınırına yakın Buğdaylı, Kavaközü, Bostancı, Ovaköy, Başköy, Aktepe,
Kapılı ve Çardaklı köylerinde daha önce tarımsal üretim yapılmayan 60 dekar arazide
yapıldı.
Fideler meyve ve sebze verirken çorak
araziler tarımsal üretimle canlandı.
İl genelinde sebze ve meyve yetiştirilen
arazilerde istihdam sağlandı, üretilen sebze
ve meyveler köylülere gelir oldu.

“HEDEFIMIZ 1500 DEKAR
ALANA ULAŞMAK”
Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı
Hurşit Acar, proje doğrultusunda geçen yıl
fide dağıtımına 7 çiftçi ve 70 dekar ile başladıklarını, bu yıl 200 dekar alana ulaştıklarını söyledi.
Acar, ilde 128 bin fide dağıttıklarını belirterek “İl geneline baktığımızda dışarıya
bağımlı olduğumuzu gördük ve bu eksikliği

gidermek için böyle bir proje geliştirdik. 5
yıl içinde hedefimiz 1500 dekar alana ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda amacımız
ilimizde genç nüfusa istihdam alanı sağlamak. Projelerimiz devam edecek.” dedi.

Projelerin çiftçilerin talepleri doğrultusunda süreceğini belirten Acar, Silopi ilçesinin Irak sınırına yakın köylerinde ise 60
dekar alanda sebzecilik yapıldığını, bu projeden 15 çiftçinin faydalandığını aktardı.

Acar, verimin gayet güzel göründüğünü
dile getirerek “İnşallah bu projelerle 5 yıl
içinde ilimizin sebze ihtiyacını karşılayacağız.” diye konuştu.
Yapılan üretimi yerinde görmeleri amacıyla farklı ilçelerdeki, beldelerdeki çiftçileri de alana getirdiklerini anlatan Acar, bu
yıl 16 üreticiye sera kuracaklarını da kaydetti.

ÜRETICILER MEMNUN
Buğdaylı köyündeki çiftçilerden İsmail
Uçar, aldığı fide desteği ile sınırdaki arazisinde sebze ve meyve ürettiğini belirtti.
Tarlasında yaz kış üretim yaptığını anlatan Uçar, “Yanımda şu an 18 kişi çalışıyor.
İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin
desteğiyle daha fazla kişiye istihdam sağlamayı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Çardaklı köyünde seracılık yapan Nurettin Tayşun da 4 dekar alanda domates
ve salatalık yetiştirdiğini anlatarak her dekarda 10 ton verim elde ettiğini, 8 kişiye de
istihdam sağladığını aktardı.
İdil’in Sırtköy beldesinde sebze ve meyve
üreten Emine Akman ise Tarım ve Orman
İl Müdürlüğünün kendilerini örnek çiftlerle buluşturarak daha iyi verimin nasıl elde
edilebileceğini gösterdiğini söyledi.
Akman, “Buraya gelerek eksiklerimizi
gördük. Karşılıklı bilgi alışverişi oldu, çok
verimli geçti.” dedi.
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Baklagillerin doğrudan ekimi hem
çiftçinin cebini hem çevreyi koruyor

B

BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı
iş birliğiyle uygulanan proje kapsamında çiftçilere
toprak verimliliğini artıran, tasarruf sağlayan, çevre
dostu doğrudan ekim yöntemi tanıtılırken, bu yöntemle,
nohutta, geleneksel tarımla aynı, mercimekte ise
geleneksel tarıma çok yakın verim elde edildi.

M Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
Ve İklim Dostu Tarım Projesi” kapsamında çiftçilere toprak verimliliğini
artıran, tasarruf sağlayan, çevre dostu
doğrudan ekim yöntemi tanıtılırken,
bu yöntemle nohutta geleneksel tarımla aynı, mercimekte ise geleneksel
tarıma çok yakın verim elde edildi.
Türkiye’nin önemli tarımsal üretim alanları arasında yer alan Konya’da coğrafi şartlar, iklim değişikliği ve tarımda su kullanımının
artması, doğal kaynaklar ve ekosistemler için ciddi tehditler oluştururken arazi bozulumu ve su kıtlığı
son yıllarda bölgede temel bir zorluk olarak kendisini gösteriyor.
Kentte sulu tarımın yaygınlaşması
su kaynaklarının üzerindeki baskıyı
artırırken yer altı su kaynaklarının
seviyesinin de her geçen gün azalmasına neden oluyor. Bu baskıyı
azaltmak için az su tüketen bitkilerin
ve özellikle yağışa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi önem taşıyor.
Yağışa dayanıklı baklagillerin
üretiminin, toprak işlemesiz (doğrudan) ekim yöntemiyle yaygınlaştırılması ise toprak verimliliğinin
artırılmasına katkı sunuyor.
Toprakların erozyona maruz
kalmasını önleyen önemli tekniklerden biri olan doğrudan ekim,
toprağa azot kazandırırken karbon
tutulumunu da artırıyor.
Doğrudan ekim tekniği, ön bitkiye ait yüzey artıklarının olduğu
tarla koşullarında, hiçbir toprak
işlemesi yapılmaksızın sadece to-

hum ekilerek uygulanıyor. Bu sayede çiftçiler elektrik ve suyun yanı
sıra mazottan da tasarruf ediyor.

GELENEKSEL VE
DOĞRUDAN EKIM
PERFORMANSLARI
KARŞILAŞTIRILDI
Dünya Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve BM Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve
Orman Bakanlığı iş birliği ile uygulanan “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Ve İklim Dostu Tarım Projesi”
kapsamında, Karaman ilini de içine
alan Konya Kapalı Havzası’nda iklim
dostu uygulamaların geliştirilmesi
amaçlanarak kuru tarım alanlarında
doğrudan ekim yöntemleriyle nohut
ve mercimek yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapıldı.
İklim dostu tarım uygulamaları
kapsamında Konya ve Karaman’ın
kuraklığa eğilimli koşullarında
baklagiller üretim tekniklerinin
çiftçilere gösterilmesi ve tanıtılması için uygulamalar gerçekleştirildi.
Proje hakkında bilgi veren Tarım
ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsü Yemeklik Dane Baklagil Islah Birim
Başkanı Dr. Abdulkadir Aydoğan,
amaçlarının; kuru koşullarda toprak karbon seviyelerini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmek
için Konya Kapalı Havzası’nın kuraklığa eğilimli bölgelerinde iklim
dostu tarım uygulamaları kapsamında baklagiller bitki çeşitlerinin
ve üretim tekniklerinin tanıtımına
katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
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Romanov
koyunundan
yüksek verim
Siirt Üniversitesince (SİÜ) Ukrayna’dan
getirilen Romanov ırkı koyunlar, bölgeye uyum sağlayarak 6 yılı geride bıraktı.

T

arım ve hayvancılık alanında pilot üniversite
olan SİÜ’de, Ukrayna’dan ithal edilen ve bir doğumda 6’ya kadar yavru verebilen Romanov ırkı
koyun ve bunlardan elde edilen kuzular, Rektör Prof.
Dr. Nihat Şındak’ın öncülüğünde yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında akademisyen ve personelin ilgisiyle
büyüyor.
Kezer yerleşkesinde bakılan ve soğuk iklime dayanıklılıklarıyla bilinen 76 hayvandan yaklaşık 60’ı doğum yaptı. Bu
sezon 44’ü dişi olmak üzere 92 kuzu dünyaya geldi.
Üniversite tarafından bu ırkın yaygınlaşmasını sağlamak
amacıyla 6 yıl içerisinde yaklaşık 700 koyunun damızlık olarak satışı sağlandı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, bir doğumda birden fazla yavru dünyaya getiren koyunların bölgeye adaptasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.
Adaptasyon sürecinin başlarda büyük vantilatörlerin desteğiyle yapıldığını aktaran Şahin, bunun kolaylık sağladığını
belirtti.
Doğan yavruların daha iyi uyum sağladığını ifade eden
Şahin, “Sıcaklar bunlar için uygun değil. Bunlar yaylalarda,
serin ortamda olursa çok daha iyi gelişir. Sıcaklık, bunların
gelişimini engelliyor. Bölgede iyi bakıldığında hiçbir sıkıntı
yaşamadan büyüyebilirler.” dedi.
Bu koyunların yılda 2 defa doğum yaptığına dikkati çeken
Şahin, bir doğumda 6’ya kadar yavru alınabildiğini anlattı.

KUZULAR RENK DEĞIŞTIRIYOR
Şahin, doğan kuzuların renk konusunda tipik bir özelliğe sahip olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Kuzuların renginin
koyu ve siyaha yakın olması, sonra renklerinin açılması tipik
özellikleridir. Bunlar çok süt veren koyun değil, daha çok et
yönü önemli ve yavru sayısı fazla. Özellikle doğum zamanında
vatandaşların anne hayvanlara destek olması ve belki de yavruları mama ile beslemesi gerekir. Çünkü bir anne 4 kuzuyu zor
doyuruyor ve yıl geçtikçe doğurganlık sayısı artıyor.”
Koyunların kuyruksuz olmasıyla diğerlerinden ayrıldığını
aktaran Şahin, yağların vücutlarına yayıldığını, bunun da etinin lezzetli olmasını sağladığını bildirdi.
Şahin, talep üzerine koyunların bazılarını damızlık verdiklerini, ayrıca et olarak piyasaya sürdüklerini anlattı.
SİÜ Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Irmak da renk
değiştirmeleriyle ilgi gören kuzuların bakımını özenle yaptıklarını
söyledi.
Sayısı fazla olduğu için annelerin yavruları beslemede yetersiz kaldığını, bu nedenle bakımlarına yardımcı olduklarını kaydeden Irmak,
şunları kaydetti:
“Doğum sürecinde burada gece öğrencilerimizi de görevlendirebiliyoruz. Doğum yapan annelere yardımcı oluyorlar. İlk doğumda
bireysel kafeslere alıyoruz. Beslenmesine yardımcı oluyoruz. Çoğu
zaman anne yavrulara bakabiliyor. İlk defa doğum yapan koyunlar
bazen yavrularını reddedebiliyor. Anneyi tutarak yavruya yardımcı oluyoruz.”
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NOMADE birinci sınıf
ekmeklik buğday çeşidi

Buğday, ülkemiz ve dünyada
yetiştirilen en eski, en yaygın
tahıl ürünlerinden biridir. Bilimsel verilere göre insanlık
tarihinde kültüre alınan bitkilerin başında yer alır. Buğdayın
ilk kez kültüre alındığı dönem
aynı zamanda tarımın da başlangıç tarihi sayılır.

B

uğday geniş bir adaptasyona
sahiptir. Diğer bitki türlerinin
ekonomik olarak üretilemediği
kurak ve soğuk şartlarda üretimi kolaylıkla yapılabilen bir bitkidir. Sürekli olarak artmakta olan nüfusumuzun gıda
ihtiyacının karşılanmasında en önemli
besin kaynaklarındandır.
Ülkemiz, kışı yağışlı ve soğuk/serin,
yazı sıcak ve kurak olan buğday kuşağının merkezinde yer almaktadır. Tarım
yapılan alanlarımızın çoğunda sulama
imkânı yoktur. Sulanan alanlarda ise
ihtiyacımız olan buğday dışındaki di-

ğer bitkileri üretme mecburiyeti vardır.
Soğuğa ve kurağa dayanması nedeniyle
buğday, özellikle sulanamayan alanlarımızda ekonomik olarak üretimi yapılabilen en önemli temel ürünlerimizden
birisidir.
Ülkemizde 2021 yılı buğday ekilişi
67,4 milyon dekar, toplam üretim 17,7
milyon tondur. Ekiliş alanlarının 55,4
milyon dekarında 14,5 milyon ton ekmeklik buğday, 12 milyon dekarında
3,2 milyon ton makarnalık buğday üretilmiştir. 2020-2021 yılı yurt içi buğday
kullanımı 18,9 milyon ton olup, yeterli-

lik derecesi ekmeklik buğdayda %89,2,
makarnalık buğdayda ise %259’dur.
Türkiye un ihracatında dünyada 1’inci,
makarna ihracatında ise 2’nci sırada yer
almaktadır. (Bügem-Mayıs 2022, ürün
masaları buğday bülteni)
Son yıllarda yaşanan küresel iklim
değişiklikleri, yetiştirme sezonunda
yetersiz ve düzensiz yağışlar ile yüksek
sıcaklıklarla gelen kuraklık, ülke genelinde verimlerin düşmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda TAREKS A.Ş.
hububat ıslah çalışmalarına başlamış
ve yüksek verimli, kaliteli, yazlık – kışlık – alternatif gelişme tabiatında, pas ve
kök hastalıklarına dayanımı yüksek ve
kuraklığa toleranslı çeşit adayları geliştirmeye başlamıştır.
TAREKS A.Ş. tarafından yurt dışından temin edilen ülkemiz şartlarında
adaptasyon denemelerine alınıp geliştirilen ve tescil başvurusu yapılan NOMADE ekmeklik buğday çeşidi, Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından Trakya
Bölgesinde iki yıllık yapılan resmi deneme sonuçlarına göre 2017 yılında tescil
edilmiştir. TAREKS A.Ş tarafından sertifikalı tohumluk üretimleri yapılarak
çiftçimizin talepleri karşılanmaktadır.

EKMEKLIK BUĞDAYDA
YÜKSEK VERIM, BIRINCI
SINIF KALITE
TAREKS A.Ş. adına tescilli NOMADE ekmeklik buğday çeşidi, resmi tescil denemelerinde en yüksek 808,2 kg/
da, ortalamada 734,6 kg/da verim ile
ilk sırada yer alıp, standart çeşit verim
ortalamasının % 20,1 üzerinde verim
vermiştir. Çiftçi şartlarında yıla ve bölgeye göre değişmek üzere 650-850 kg/
da verim alınmaktadır.

Tarımsal özellikler bakımından kışlık-alternatif gelişme tabiatına sahip,
kılçıklı, geçci, yüksek tane verimli, yatmaya dayanıklı ekmeklik buğday çeşidi
olarak ön plana çıkmaktadır.
Teknolojik değerleri incelendiğinde; kırmızı taneli olan çeşidimizin bin
tane ağırlığı 28,3-35,4 gr, hektolitre
ağırlığı 73,7-78,9 kg/hl, protein oranı
%12-14,4, zeleny sedimentasyon 36-70
ml, alveograf enerji değeri 113-224, su
absorbsiyonu %54,5-57,2, un verimi
%58,7-71,4, yaş glüten %22,8-30,4, glüten indeksi % 48-90 arasında değişmekte ve TMO’nun 1. sınıf ekmeklik buğday alım bareminde yer almaktadır.
1980’li yıllarda tohumculuk sektöründe özel sektörün de etkin olmasıyla birlikte, 1981 yılında Türkiye Tarım
Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olarak öncelikle ortakları olan çiftçilerin
kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TAREKS A.Ş.
kurulmuştur. 1987 yılında “Özel Sektör
Tarımsal Araştırma Kuruluş Yetkisi”
alan şirket, hâlihazırda bu kapsamda
mısır, hububat, patates, nohut, çeltik,
ketencik ve yem bitkilerinde AR-GE,
üretim, tohum işleme, paketleme ve pazarlama çalışmalarına devam etmektedir. Son yıllarda yapılan yeni tesis ve alt
yapı güçlendirme ve kapasite artırma
çalışmaları sonucunda patates, hububat
(buğday, arpa, tritikale) çeltik, ketencik,
macar fiğ, nohut ve hibrit mısır tohumculuğunda toplam tohum işleme ve
depolama kapasitesini 40 bin tonlara,
üretimini 25-30 bin tonlara çıkarmıştır.
TAREKS, son yıllarda yapmış olduğu
tesisleri ve AR-GE çalışmaları neticesinde, bugün ülkemizin önemli tohumculuk şirketleri arasında yer almaktadır.
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Pamuk Tarımı
Pamuk, yetiştiricilik yapılan Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve
Ege bölgelerinde önemli bir gelir kaynağıdır.
Toprak İsteği
Pamuk üretim bölgelerinde iklim koşulları ve toprak
yapısı yetiştirilecek çeşidin belirlenmesinde önemli rol
oynar.
Pamuk bitkisi, toprak istekleri bakımından fazla seçici
değildir. Sıcaklık ve nem elverişli olduğu takdirde hemen
her toprakta yetişir. Ekilen tohumların çimlenebilmesi,
sürmesi ve kök gelişiminin sağlanabilmesi amacıyla toprağın işlenmesi önemlidir. Köklerin normal olarak gelişimi için pH seviyesi 5,5 - 8 arasında olmalıdır.
İklim İsteği
Pamuk ekim alanlarını belirleyen faktörlerin başında
iklim ve sulama olanakları gelmektedir. İklim değişikliklerine bağlı olarak sıcaklıkların artışı buna bağlı olarak
azalan yağışlar pamuk bitkisinin olumsuz etkilenmesine
neden olmaktadır. Ekim uygulaması toprak sıcaklığının
yükselmeye başladığı sabah saatlerinden itibaren yapılmalıdır. Toprak sıcaklığı belirtilen değere ulaşmadan
yapılacak ekimlerde sağlıklı fide çıkışı gerçekleşemediği
gibi fide ve kök çürüklüğüne yol açar, hastalık etmenleri
de (Rhizoctonia ve Phythium) tarlada kısmi boşlukların
oluşmasına neden olmaktadır.
Ekim zamanı
Ekim zamanı, toprak yapısı ve taban suyu ile yakından
ilgilidir. Çabuk ısınan ve tava gelen hafif topraklarda ekim
daha erken yapılabilir. Killi topraklar geç ısındığından
ekimi geciktirilir. Taban suyu yüksekliği de ekimin gecikmesine neden olur.
Belirlenen sıra arası ve üzeri mesafeler ekim mibzerinde
ayarlanır. Ardından tohumun maksimum dört katı derinliğe bırakılıp üstünün kapatılması sağlanmalıdır. Önemli
olan ekimin hatasız ve düzgün olarak yapılmasıdır.
Su İsteği
Pamuk bitkisinde gelişimin minimum olduğu ekimden
sonraki 30 günlük süre içerisinde su ihtiyacı çok önemlidir. Daha sonra su ihtiyacı tepe çiçeğinin açımına kadar
hızlı şekilde artar. Çiçek açımı öncesi oluşacak su stresi yeşil aksam gelişimini ve çiçek tomurcuklarının (tarakların)
dökülmesine neden olur. Gövdedeki bu renk değişimi
fizyolojik olarak pamuğun su isteğini gösterir. Pamuk ana
sapı yeşil olduğu takdirde sulama ihtiyacı yoktur. Gövde
kırmızılığı, bitkinin su isteği arttıkça aşağıdan yukarı doğru hareket eder. Gövde kırmızılığı tepe kısmına 7-9 cm
yaklaştığında pamuk susamış demektir ve sulanması gerekir.
Toprak Düzenleyiciler
pH oranının yüksek olduğu toprak yapılarında besin
maddelerinin etkinliği azalmaktadır. Bu konuda önlem
almak için toprak yüzeyine uygulanacak mikronize kükürt uygulaması toprağın ıslah edilmesi açısından önemlidir. Bu uygulamanın her yıl yapılması toprak pH seviyesinin iyileşmesini sağlayacaktır.
Diğer yandan ülkemizde pamuk yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde sorun olarak karşımıza çıkan düşük organik
madde miktarını yükseltmeye yönelik olarak organik
madde ve humik-fulvik asit içeren toprak düzenleyici
ürünler ekimden önce kullanılabilir.
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Tablo 1: Toprak düzenleyici uygulama programı
Uygulama
zamanı
Toprak düzenleyici çeşitleri
=
				
		
Türkan Kükürt 		
Ekim öncesi		
K-Humat, Humas-15, Humas-12
		Çinko Sülfat %22 ZnSO4		

Önerilen miktar		
(kg-litre/da)
50
1,5-2
1,5-2

Tablo 3: Taban ve üst gübre uygulama programı
UYGULAMA ZAMANI GÜBRE CİNSİ
ÖNERİLEN MİKTAR
					(kg/da)
13.24.12+(10SO3)+ME
45		
Fide dönemi
Magsul Plus
10
Birinci sulamadan önce
Slowfert Süper İnci
15
Çiçeklenme başlangıcı
Nitropower		
30

Yapraktan Gübreleme
Pamukta üç farklı dönemde yapraktan gübreleme yapılabilir.
Tablo 4: Pamuk bitkisi için yapraktan gübreleme önerileri
Pamuk Bitkisinde Bitki Besleme
Bitki beslemeye başlamadan önce pamuk yetiştirilecek
alanlardan toprak numunesi alınıp laboratuvarlarda analiz
yapıldıktan sonra gübreleme programı oluşturulmalıdır.
Bilinçli bitki beslemenin temelini toprak analizine göre
gübreleme oluşturur.
Tablo 2: Pamuk bitkisinin topraktan yaklaşık 500 kg/da
verimde dekara kullanılması gereken N-P-K miktarları aşağıda olduğu gibidir.
Azot (N)		
18-22		

Fosfor (P)		
8-10

Potasyum (K)
6-9

Taban Gübrelemesi
13.24.12+(10SO3)+ME, 6 çeşit besin maddesi ile tüm
bitkiler için dengeli besin kaynağıdır. Yapısında azot, fosfor
ve potasyumun yanı sıra ürün miktarının artmasına etki
eden kükürt, sürgün ve koza sayısını artıran çinko, yeşil aksamın gelişmesine katkıda bulunan demir gibi elementleri
de ihtiva eder. Bitkinin kuvvetli kök oluşturmasını, sağlıklı
bir şekilde büyümesini ve kaliteli lif elde edilmesini sağlar.
Pamuk alanlarında başlangıçta taban gübresi olarak kullanılır.

UYGULAMA ZAMANI GÜBRE CİNSİ
ÖNERİLEN MİKTAR
					(g-cc/da)
Pehawet
100		
Bitki boyu 10-15 cm
UAN-32
250-300
olduğu dönemde
Micro
		
250
		
Amino Asit		
200
		
PZn-Smart		
200
Combi Plus		
100
Çiçeklenme dönemi
		
Forceful Amino 		
200
		
Pehawet		
100		
		
UAN-32		
300
Koza doldurma dönemi
		
K-Smart		
200
Micro		
250
		
Pehawet
100
		
Forceful Amino 		
200

