ÇÖZÜM, PLANLI ÜRET?M ZEYT?N VE ZEYT?NYA=INDA Do>a dostu belediye baAkanları aranıyor
ÖRNEK GÜÇ B?RL?=?

Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez
Birliği ile Meyve Suyu Endüstri Derneği (MEYED)
arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, MEYED üyesi meyve
suyu üreticilerinin hammadde ihtiyacı olan vişne, kayısı, şeftali ve kiraz
Tarım Kredi Kooperatifi
ortağı çiftçilerin üretiminden karşılanacak.

5’TE

Marmara Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel
Müdürü, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ni ziyaret etti.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, aynı
alanda faaliyet gösteren sektörün
iki önemli kuruluşunun bir araya
gelmesinin sektör ve üreticiler
için önemine dikkat çekerek, ‘’İki

Birliğin yapacağı işbirliği başta
üreticilerimiz olmak üzere tüm
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır’’ dedi.

5’TE

iZPiM PP-3

141 Bin 650 Dekar Alan
Karantinaya Alındı

FİYATI 5 TL - KIBRIS 8 TL / 01-31 Mart 2019 / Tel&Fax: 0232 482 00 75 / hasatturk19@gmail.com

CHP Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer’in soru
önergesini yanıtlayan Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karantina nedeniyle 25 ilde
141 bin 650 dekar alanda patates ekiminin yasaklandığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, 25 ilde
karantina etmeni olan Patates Siğili Hastalığı,
Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk,
Patates Kahverengi Çürüklüğü, Patates Halka Çürüklüğü ve Patates Kist Nematodlan nedeniyle dikim yasağı uygulandığını belirtti.
’ DE
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“TARIMIN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDEN
GIDA F?YATLARI DÜ@MEZ”
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör, “Türkiye tarımsal üretimde kullanılan gübre, zirai ilaç,
tohum gibi girdilerin temininde dışarıya bağımlıdır. Döviz kurlarındaki artış durumunda tarımsal girdi maliyetleri yükselmektedir. ARGE ye yeterince destek verilirse
kendi çeşitlerimizi üretiriz ve dışarıya bağımlı olmayız. Üretici yeteri

kadar desteklenemediği için kazanç elde edemiyor, üretimden çekiliyor, tarım alanları azalıyor. Nüfusumuz her geçen gün artar iken
ithalat yapmak da çözüm değildir.
Üretim planlaması mutlaka yapılmalıdır. Kooperatifçilik desteklenirse üretici de tüketici de kazanır.
Sonuçta tarımın sorunları çözülmeden gıda fiyatlarının düşmesi
mümkün değildir” dedi.

7’DE

“SÜTÇÜLÜK” KONU@ULACAK
25-26 Nisan
2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 2.
Ulusal Sütçülük
Kongresi düzenlenecek. Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi ve
Kongre Düzenleme Kurulu
Başkanı Prof.Dr. Harun Reşit Uysal, “Yem maliyetlerinin artması, süt fiyatının

2018 PAMUK SEKTÖR
RAPORU YAYINLANDI

Ulusal Pamuk
Konseyi (UPK) tarafından hazırlanan
2018 Pamuk Sektör
Raporu yayınlandı.
Çözüm önerilerine
de yer verilen Rapor’da, “Ekim ve
Kasım ayları A Indeks ortalama fiyatları 1,91 ve 1,93
dolar iken, yurtiçi
ortalama satış fiyatlarının aylık
ortalama döviz kurları üzerinden karşılıkları 1,58 ve 1,49 dolar olmuş, bir başka ifadeyle

yurtiçi fiyatlar A Indeks fiyatlarının Ekim’de yüzde 21, Kasım’da ise yüzde 29 gerisinde kalmıştır” denildi.

8 ’D E

“YEN? @EYLER
YAPMAK”
ERDEM AK’IN YAZISI

3’TE

azalması ve et fiyatlarının da düşmemesi çiğ süt
üreticisini sıkıntıya soktu. Şu anda
yetiştirici ineğini
kesmek istiyor
ancak kesim yerlerinde sıra bulamıyor. İki-üç ay sonrasına
sıra verilirken, yetiştirici bu
aylarda da hayvanına bakmak zorunda kalıyor”
dedi.

6 ’D A

Çiftçi Bu>day
Ekiminden
UzaklaAıyor
2018 Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli Sonuç Raporu
açıklandı. Çarpıcı sonuçların yer
aldığı raporu Ulusal Hububat
Konseyi (UHK) Başkanı Özkan
Taşpınar açıkladı. Rapor’da; çiftçinin buğday ekiminden uzaklaştığı
buğdayda üretimin arttırılması için
girdi maliyetlerini azaltıcı ve desteklemelerin zamanında verilmesi
gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca
buğday ve ekmek üzerinden yapılan spekülasyonların önüne geçilmeli çağrısında bulunuldu.

HAYVANCILIKTA ?THALAT
SORUNU VE VETER?NER
HEK?ML?=? H?ZMETLER?N?N ROLÜ
HAZIM GÖKÇEN’iN YAZISI

4’TE

TEMA Vakfı 31 Mart yerel seçimlerine katılan tüm belediye
başkanı adaylarının görev süreleri
boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve
uygulamaları öncelikli hale getirmeleri gerektiği inancıyla 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset
Belgesi’ni hazırladı. “Sürdürülebilir
yaşam ilkesi” çerçevesinde ekosistem bütünlüğünü gözeten, iklim
ceği adımların özetlendiği belgedostu, yaşanabilir ve sağlıklı kent- nin kamuoyu duyurusu bir
ler için yerel yönetimlerin atabile- basın toplantısı ile yapıldı.

7 ’DE

Süs Bitkileri Sektörü, ?hracata
Dayalı Büyümeye Odaklandı

2018 ihracatını bir önceki yıla
göre yüzde 10 artırırken, ithalatını yüzde 27,6 düşüren Türk
Süs Bitkileri Sektörü, ihracatta
yakaladığı ivmeyi devam ettirip
hem yeni pazarlar bulmak hem
de mevcut pazarlarla olan ticaretini geliştirerek büyümesini sürdürmek istiyor. Sektörün çatı kuruluşu Süs Bitkileri Üreticileri Alt
Birliği (SÜSBİR), Avrasya’nın en
büyük bitki ve peyzaj fuarı Eurasia

Plant Fair / Flower Show İstanbul’u ise alternatif pazarlarda
yeni ihracat kanallarına ulaşmada en önemli adres olarak görüyor.

8 ’D E

“Çiftçi Kazanırsa Herkes Kazanır”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan
Tarım Komisyonu,
Türkiye’de tarım
sektöründe katma
değerli ve sürdürülebilir üretim ve ihracat için politikalar geliştirilmesi için yoğun
mesai harcıyor. Komisyon
mottosunu, “Çiftçi Kazanırsa
Herkes Kazanır” olarak belirledi.

Ege Kuru Meyve
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Birol Celep başkanlığında 4. Toplantısını
yapan TİM Tarım
Komisyonu “Çiftçi
Kazanırsa Herkes Kazanır”
mottosuyla 2023 yılı için Türkiye’nin belirlediği 40 milyar
dolar tarım ürünleri ihracat hedefine ulaşmak için projeler
geliştiriyor.

8 ’D E

Gıda Bankacılı>ı Masaya Yatırıldı

Dünya kaynaklarının hızla tükenmesiyle insanlığın en önemli
sorunları arasında yer alan gıdaya erişim, israfın önlenmesi ve
gıda bankacılığı konuları, Temel
İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen

Gıda Bankacılığı Zirvesi'nde masaya yatırıldı. Zirve’de gıda bankacılığının dünyadaki örnekleri,
Türkiye'deki hukuki düzenlemeler, gıda bankacılığı modelleri, sıfır atık konuları
’ DE
ele alındı.
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Bayındırlı çiçekçiler, Hollanda için
"yenilebilen menekAe" üretecekler

5’TE

Yerli üreticinin
desteklenmesi
amacıyla kooperatiflerle anlaşma yapan ve Türkiye’de
“sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel
yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteklerin olumlu sonuçlarını birer birer almaya başladı.
"Çiçeğin başkenti" haline gelen
Bayındır, artık sadece Türkiye'de
değil dünyada da konuşulur
oldu. Bayındır Çiçek Üreticileri

HAYVANCILIKTA
PROFESYONELL?K
TAHİR YAVUZ’UN YAZISI

5’TE

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,
yaklaşık 2 yıl önce dünya çiçek
devi Hollanda için siklamen ıslah
çalışması yapmaya başlamasının
ardından, Hollandalı başka firmalar da ortak iş yapmak
için sıraya girdi.

8’DE

KADIN VE ÖRGÜTLENME
ERHAN EKMEN’İN YAZISI

6’DA

