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Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nda Görev 
Değişimi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na getirilen Prof. Dr. Vahit Kirişci, görevi eski 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den Bakanlık Merkez binada 
gerçekleştirilen törenle devraldı.

Bakanlıktaki devir teslim töreni, milletve-
killeri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Kirişci, buradaki konuşmasında, “Ön-
celikle Sayın Bakan’ıma ben çok teşekkür 
ediyorum. Bu görevi bize tevdi etmesinden 
dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’ma saygılarımı 
arz etmek isterim. Bu bir bayrak yarışıdır. 
Mutlaka bir süre, bir koltukta 
oturulacaktır. Günü geldiğinde o 
bayrağı daha yukarılara taşımak 
adına yeni bir arkadaşımız büyük 
bir heyecanla bu görevi ifa ede-
cektir. Sayın Bakan’ımıza şahsım 
ve milletimiz adına şükranlarımı 
sunuyorum.” ifadelerini kullandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığının dokunma-
dığı bir alan olmadığına işaret eden Kirişci, 
küresel iklim değişikliğinin güncel bir başlık 
haline geldiği bu dönemde tarımın önemli 
bir sektör olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kirişci, ülkede daha önce tarımı 
ihmal edenler olduğunu belirterek, 

“Hükümetimiz döneminde mevzuat 
kısmı bu sektöre kazandırıldı. 

Kendi kendine yeten bir ülkeden 
bahsediyorsunuz, bir mevzuatınız 

yok. Bu Bakanlığın önemli bir görev 
alanını oluşturan gıda kontrol 

birimimiz çok çok önemli. Bunlara 
ilişkin de çıkarılan mevzuatlarla 

tarım, ihtiyacı olan mevzuata 
kavuşmuş durumda.” dedi.

Bakanlığın sadece tarımla 
sınırlı olmadığına, orman 
kısmının da bulunduğuna 
dikkati çeken Kirişci, bu-
nun da son derece önemli 
olduğunu ifade etti.
Kirişci, devletin ve milletin 
her türlü hizmetin en iyisine 
layık olduğunu vurgulaya-
rak şunları kaydetti:
“Bizlere de düşen, bu hiz-
meti layıkıyla, daha önceki-
lere göre daha iyi yapmak. 

Tarımla ilgili, ormanla ilgili, su konularında 
bu zamana kadar geliştirilen politikalar daha 
da güçlendirilmeli. Tarıma yönelik tekno-
lojiyi desteklememiz gerekiyor. 1983-1985 
yıllarında bu Bakanlıkta ziraat mühendisi 
olarak çalıştım. İçinizden birisiyim. İnşallah 
biz de bir hoş seda bırakırız.”

Pakdemirli de Bakanlığı dö-
nemindeki icraatlara değinerek, 
Bakan Kirişci’nin görev süresi 
boyunca daha iyi başarılara imza 
atacağını düşündüğünü dile getirdi.

Daha sonra yemin merasimi 
için TBMM’ye gelen Tarım ve 
Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit 
Kirişci, TBMM Genel Kuru-

lu’nda yemin ederek vazifesine başladı. 
Bakan Kirişci, yemin etmesinin ardından 
gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın görevi kendisine dün tevdi ettiğini 
belirten Kirişci, Erdoğan’a şükranlarını 
sundu. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

“Tarım ve gıda herhangi bir sektör de-
ğil, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu 
vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini unutma-
mamız lazım. Önemli olan millete, sektöre 
hizmet. Elimizdeki teknolojik aletler bizi 
doyurmuyor, bizi doyuran şey bizim tarlada, 
bağda, bahçede, ahırda, kümeste, ağılda 
ürettiklerimiz. Biz bunun bilincindeyiz. 
Son dönemde tarım ürünleri ve gıda ko-
nusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı 
bir şekilde yöneteceğiz.”•

Başkanın Kaleminden  
Değerli arkadaşlarım,

Kısa adıyla Köy- Koop Merkez Birliği, 
Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı 
Kooperatiflerin merkezi kuruluşu olarak 50 
yılı geride bırakmış bulunmaktayız.

1971’de başlayan Köy-Koop serüveni-
miz, 1980 -1999 yılları arasında çalışmala-
rına uzun bir ara verse de, 1999’da tekrar 
bir araya gelmiştir. Her zaman olduğu gibi 
şimdi de merkez birliğimiz; tarımda her 
türlü verimliliği arttırıcı tedbirler alarak, 
kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve 
mamullerinin kalitesini yükseltecek giri-
şimlerde bulunarak, ürünlerin işlenmesin-
den pazarlanmasına kadar her türlü desteği 
vermektedir.

Bunun dışında kooperatiflerin gelişimi 
için eğitim ve öğretim faaliyetlerinde de 
bulunmaktadır.

Köy-Koop kuruluşundan bu yana 1972 
yılında Kırsal Gelişim, 1974 yılından 1980 
yılına kadar Taban dergisini çıkarmıştır. 
2011-2016 yılları arasında ise 62 sayı 
çıkaran Köy-Koop Haber gazetesi çalış-
malarına ara vermiştir. Köy-Koop olarak 
aynı isimle çıkartığımız bu dijital bülteni 
siz değerli ortaklarımıza ulaştırmayı he-
defliyoruz. Okumakta olduğunuz bu sayı 
Köy-Koop’un 50. Yıl Özel Sayısı olarak 
basılmıştır. Bundan sonraki sayılarımız 
dijital olarak çıkacaktır.

Hayvancılık ve tarımla ilgili güncel 
gelişmeleri paylaşacağımız bültenimiz-
de; hibelerden vereceğimiz eğitimlere, 
ürettiğimiz ürünlerden, birliklerimizin 
yaptığı faaliyetlere kadar her türlü bilgi 
yer alacaktır. 

Günümüzde her türlü bilgiye ulaşılan 
bu dijital dünyada yer alarak, sizlere en 
hızlı ve en verimli şekilde ulaşmayı amaç-
lamaktayız.

Sizlerin de değerli katkılarıyla, sizler 
için çıkaracağımız bültenleri, tüm koopera-
tif birliklerimiz ve Merkez Birliğimiz adına 
tüm üreticilerimize armağan ediyoruz…

Eray ÇİÇEK
Köy-Koop Genel Başkanı

http://www.koykoop.org
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GÜNDEM

Örgütlerin Derecelendirmesi 
Tarımda gelişmiş ülkelerde kamu teşkilatları, politikaların belirlenmesinde 
ve sahada uygulanmasında  çiftçi ile birlikte katılımcı bir yaklaşımla 
faaliyetlerini sürdürürler. Çünkü politikalar ne kadar muhteşem olursa 
olsun, üretici tarafından benimsenmedikçe ve uygulanamadıkça hiçbir 
sonuç elde edilemez. 

Emek, zaman, para, kaynaklar boşa harca-
nır. Bu nedenle verilen destekler iç ve dış 
pazara göre üretimi planlayabilen örgütlü 
üretici yapılar (kooperatifler) üzerinden 
yönlendirilmektedir. Ama bunun için sahada 
kamunun kendine bir “MUHATAP” üretici 
örgütü seçmesi gerekmektedir. Bunun da 
şeffaf ve adil bir şekilde olması, sektördeki 
bütün paydaşlara fayda sağlayıcı şekilde 
olmasına dikkat edilmelidir. 

Bu konuda en iyi örnek olarak, Avru-
pa Birliği (AB) kamu teşkilatının uygu-
lamaları gösterilebilir. AB’nde tarımsal 
faaliyetler, bütün üye ülkelerin uymak 
zorunda oldukları Ortak Tarım Politikası 
ve Su Ürünleri Politikası ile yürütülür. Bu 
politikalar kendilerine özel Ortak Piyasa 
Düzeni denilen düzenlemelere göre yapılır. 
Kayıtlar, üretimin planlanması, destekle-
meler, müdahaleler, kontrol ve denetimler 
bu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşir. 

Bütün bu ortak düzenlerin sahada uy-
gulanmasında sorumlu kuruluşlar, Üretici 
Örgütü (Producer Organisation) unvanına 
sahip çiftçi örgütleridir. Bu Üretici Örgüt-
leri, AB mevzuatında Tanınma Kriterleri 
(Recognation Creterias) denilen ölçütlere 
göre belirlenirler.

AB üyesi ülkelerin tarımdan 
sorumlu kamu teşkilatları yani 

Tarım Bakanlıkları sahada piyasa 
düzenlerinin uygulanmasını işini bu 
Üretici Örgütlerine devretmişlerdir. 
Bunların çoğu aslında tek başlarına 

tanınma kriterlerinde belirtilen 
ekonomik yeterlilikleri tek başlarına 

sağlayamayan kooperatiflerin bir 
araya gelmeleriyle oluşmuşlardır. 

AB’nin sahada kendine “muhatap” al-
dığı bu örgütler öncelikle üreticilerin ve 
tarladan sofraya kadar ürünlerin kayıtlarının 
tutulmasından sorumludurlar. En önemli 
işleri, üretimin; pazarın talep ettiği kalite, 
miktar ve zaman aralığında uygun fiyatla 
ve AB standartlarında üretilmesinin 5 yıllık 
planlamasının yapılmasıdır. Bunun için bir 
yandan girdilerin tedarikini, diğer yandan 
piyasa ile sözleşmelerin imzalanmasını ve 
taahhütlerin yerine getirilmesini sağlarlar. 
Bu plan çerçevesinde desteklemelerin ve 
teşviklerin belirlenmesi, dağıtılması ve 
yerinde kullanıldığının takip edilmesini 
yürütmektedirler. Piyasada düzen bozuldu-
ğunda müdahale edilmesi, hatta ürünlerin 
piyasadan geri çekilerek imhası ya da okul 
sütü veya meyvesi gibi uygulamalarla ih-
tiyaç sahiplerine dağıtılması işlerini yap-
maktadırlar. Piyasaya ilişkin denetim ve 
gözetimlerin ilk elden yapılmasında görevler 
almaktadırlar. Son yıllarda gittikçe önem 
kazanan biyoçeşitliliğin sürdürülmesine 
yönelik uygulamaları teşvik edilmesinde, 
ürünlerin üretimi ve işlenmesi sırasında olu-
şan atıkların değerlendirilmesinde çevreyi 

koruyucu tekniklerin uygulanmasında eğiti-
ci, yol gösterici olmakta ve sorumlulukları 
yerine getirilmesinde yardımcı olmakta ve 
bu maksatla sektöre verilen destek fonlarını 
ve maddi tazminatları ortakları arasında 
paylaştırmaktadırlar.

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere üre-
tici örgütü olarak tanınma belgesi almış bu 
örgütler, tedarik ile ilgili ilgili girişimlerde 
bulunmakta, ortaklarına sigorta, ıslah, lo-
jistik, depoculuk gibi hizmetleri vermekte, 
pazarlama ile ilgili çeşitli faaliyetleri (doğ-
rudan satış, e-satış, mezat/hal işletmeciliği, 
perakendecilik, coğrafi işaret, markalaşma) 
yapmaktadırlar. Öncelikleri bütün bir üretici 
kesimi olduğu için piyasada kamu yararı 
güderek pazarlama ve ticaret yapan “ticari 
bir kamu şirket” gibi çalışmaktadırlar. Bu 
çok önemli bir husustur. Hem ticari şirket 
olup,  hem de kamu yararı güdünce bizdeki 
birçok acayip sorun kendiliğinden çözül-
mektedir. Örneğin; bu durumun en basit 
sonucu tarlada 1 avro olan ürün markette 
5 avroya fırlamamakta ya da patates bir yıl 
kar ederken ertesi sene zarar etmemektedir. 

İşte bu amaçlar için AB kendine sahada 
muhatap seçerken bazı kriterler belirlemekte 
ve bunlara sahip olabilenleri tanımakta yani 
yetkilendirmektedir. Bu kriterlerin başında 
5 yıllık Üretim ve Pazarlama Planı (Produ-
ction and Marketing Plan) hazırlayabilmek 
gelmektedir. Tabii ki bunun için ticari bir 
güce sahip olmak gerekmektedir. Ama bu 
plan belirli bir bölge için yapılmaktadır. Bu 
bölgedeki üretimin ya da üretici sayısının 
belli bir oranını temsil edebiliyor olmak 
gerekmektedir. Örneğin bölgede tek muha-
tap olsun istiyorsa %51, iki olsun istiyorsa 
%50, üç olsun istiyorsa %30 oranına göre 
kriter açıklamaktadır.

Görüldüğü üzere şeffaf, net ve basit bir 
durum söz konusudur. •

DR. Erhan EKMEN
Ziraat Yüksek Mühendisi

Tarım Arazileri İçin Hibe 
Programı Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin kullanımının 
etkinleştirilmesi için hibe programı başlattı. Buna göre; bakanlıkça 
onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın 
artırılmasına yönelik yatırım projelerine, toplam bedelinin yüzde 75’i 
kadar hibe sağlanacak.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleş-
tirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Ka-
rar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 
yayımlandı.

Karara göre; tarım arazilerinin kullanıl-
masının etkinleştirilmesi için ekim progra-
mında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar 
ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar 
öncelikli olacak şekilde, uygun tarımsal 
üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel 
üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün 
işlemeye yönelik projelere hibe desteği 
sağlanacak.

Azami Yüzde 75 Hibe

Kararla birlikte, il tarım ve orman mü-
dürlükleri tarafından hazırlanan, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca onaylanan projelere, 
toplam bedelinin azami yüzde 75’i kadar 
hibe sağlanacak.  

Hibe desteklerinden, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ortaklıkları 

bulunanlar veya diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından aynı 

konuda hibe alan yatırımlar 
(bakanlığın doğrudan destekleri 

hariç) yararlanamayacak. Hibe 
programının finansmanı ise 2022 
yılı yatırım programı kapsamında 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel 
Üretimi Geliştirme Projesi’nin alt 

projesi olan Tarım Arazilerinin 
Kullanımının Etkinleştirilmesi 

Projesi’ne tahsis edilen sermaye 
transferi ödeneğinden verilecek.

Karara göre, şu konuları içeren projeler 
hibe ödemesi alabilecek:

• Boş bırakılan, atıl durumda bulunan 
veya nadasa bırakılan arazileri uygun mü-

navebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak 
suretiyle tarımsal üretime kazandırmak,

• İklim değişikliğini dikkate alarak, uy-
gun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı 
tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek,

• İşlemeli tarıma uygun olmayan arazi-
lerde katma değeri yüksek bitki türlerinin 
üretimini artırmak,

• Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve 
katma değeri artırmak amacıyla birincil 
üretim sonrası kurutma veya işleme tesis-
leri kurmak,

• Doğal ekolojilerinde var olan bitki 
türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri 
teknik uygulamalarla birim alandan elde 
edilen verimini artırmak. •
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KOOPERATİFÇİLİK

İstanbul Bayrampaşa Yaş Sebze 
Ve Meyve Hali’nde; Sizin İçin Her 
Zaman Yerimiz Var!

Üretici ve tüketici arasında yaşanan en büyük sıkıntılardan biri tüketiciye 
yansıyan anormal fiyat farkı olmuştur. Üretici ürününü düşük fiyata 
satarken tüketici bu fiyatın çok daha fazlasını ödemektedir.

Bu konuyla ilgili Köy Kalkınma ve Di-
ğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri 
Merkez Birliği (Köy-Koop) olarak genel 
kurulumuzdan aldığımız yetki ile, İstanbul 
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Halinde 
bir hal dükkanı açmış bulunmaktayız. 3 
yıldan bu yana İstanbul Bayrampaşa ha-
linde 427 No’lu işyerinde faaliyetimizi 
sürdürmekteyiz.

Önceliğimiz yaş sebze ve meyve üreten 
kooperatif ortağı üreticilerimizdir. 

İşleyişimiz ise şöyledir: Kooperatifle-
rimiz aracılığı ile hal kanununa uygun 
olarak evraklandırılan ürünlerin İstan-
bul’a kamyonlar ile sevki yapılmaktadır. 
Satılan ürünlerin bedelleri 3 gün içeri-
sinde üreticinin hesabına yatırılmak-

tadır. Bu işlemler karşılığında yapılan 
tahsilat kar amaçlı değil, sadece bina ve 
personel giderleri için tahsil edilmekte-
dir. İstanbul Bayrampaşa’da bulunan 
hal dükkanımıza ürün girişleri Isparta, 
Denizli, Muğla ve Bursa birliklerimiz 
üzerinden yapılmaktadır.

Ülkemizin bütün bölgelerinden ürün 
alımının sağlanması ve bölgesel mağduriyet-
lerin giderilmesi için, ülke geneline duyuru 
yapılmasının en doğru yöntem olduğunu 
düşünmekteyiz.

Bu düşünceden hareketle ülkemizde ürün 
yetiştirip uygun pazar bulamayan koope-
ratif ortağı üreticilerimizin, Bayrampaşa 
Hali’nde ürünleri için her zaman bir yer 
olduğunu bildirmekten gurur duymaktayız.

Kurutulmuş Meyvelerle 
Zinde Kalın!

Ülkemiz meyve açısından oldukça zengin olsa da, mevsiminde yenmeyen 
hiçbir meyve içerisinde olması gereken vitaminleri barındıramaz. Peki 
hem istediğiniz meyveyi yiyip hem de vitaminlerinden faydalanmak istemez 
miydiniz? Denizli Köy-Koop meyveleri kurutarak üreticiden tüketiciye 
ulaştıran en kısa yol olarak bize bunu sağlıyor…

Bugün size bu meyvelerden elma, kavun 
ve cennet elmasını tanıtacağız. Kurutulmuş 
meyvelerin sağlığımız için ne gibi etkileri 
varmış gelin birlikte göz atalım:

Elma Kurusu:

Ulaşılması en kolay meyvedir. Soğuk 
havaya dayanıklılığıyla da bilinen elmanın 
%90’nının su olması özellikle diyet yapanlar 
için elmayı vazgeçilmez kılıyor. Elmanın 
kurutulmuş olması da içerindeki vitamin 
ve minerallerin konsantre hale gelmesini 
sağlıyor.

Kurutulmuş elma içerisindeki antioksi-
dan sayesinde kansere karşı korur.

Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sis-
temini çalıştırır.

Yüksek oranda lif barındırması sebe-
biyle mide rahatsızlığın giderilmesinde 
yardımcı olur.

Tok tutarak kilo kontrolü sağlamada 
yardımcı olur.

Ağız ve diş sağlığı açısından koruyucu 
etkisi vardır.

Kurutulmuş Kavun:

Diğer meyvelere nazaran mevsiminde 
ulaşılması bir hayli zor olan kavun içerisinde 

karbonhidrat, protein ve vitamin barındırır. 
Kurutulmuş kavunda ise bu değerler kon-
santre olarak yer alır. Kurutulmuş kavunun 
faydalarına gelirsek:

Kuru cildi nemlendirir.
Bağışıklık sisteminin güçlendirir.
Enfeksiyonlara karşı vücudu korur.  
Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. 
Sinir sistemine iyi gelir ve felç ya da 

kalp krizi geçirme riskini azaltır. 
Alzheimer hastalığına yakalanma ris-

kini azaltır.

Kurutulmuş Cennet Elması:

Alındığında uzun süre saklanamayan 
bir meyve olarak cennet meyvesi, kurutu-
larak hem daha uzun süre saklanıyor hem 
de tüketildiğinde sağlığımıza büyük katkı 
sağlıyor.

Bu katkılardan bazıları ise şöyle:
Cennet hurması kurusu soğuk algınlığı, 

nezle, grip ve astım gibi rahatsızlıklara karşı 
kalkan görevi görür. 

Cennet hurması kurusu bakır, potasyum, 
mangan ve fosfor bakımından zengindir. 

İçeriğindeki zengin bakır sayesinde 
savunma sistemini kuvvetlendirir. 

Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

TAKBİ Projesi Toplantısı 
Gerçekleştirildi

TAKBİ projesi kapsamında, Afyonkarahisar’da 09 Şubat 2022 tarihinde 
DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) tarafından düzenlenen 
toplantıda; 2021 yılı içerisinde uygulanmış ve uygulanmaya devam edecek 
olan faaliyetler ile 2022 yılında öngürülen hedefler görüşüldü.

Gerçekleştirilen toplantıya; TAKBİ 
Projesi’ne  dahil olan bölge birlik başkan-
ları, yöneticileri ve uzmanları ile Tarım 

ve Orman Bakanlığı adına Kooperatifler 
Koordinatörü Mehmet Ali KORKMAZ 
katılım sağlamıştır.

Buğday Artan Stok ve Hasat Tahmin 
Verileriyle Düşüşünü Sürdürdü

Buğday, ABD Tarım Bakanlığı'nın stokların artacağı, 2021-2022 hasat 
ve ihracat rakamlarının yükseleceğini öngören raporu sonrası düşüşünü 
sürdürdü.

Buğday ABD’den gelen dünyadaki stok-
ların yükselişte olduğu ve Avustralya’daki 
yüksek hasadın Ukrayna’daki savaşın 
etkilerini azaltabileceğine dair rapor 
sonrası düşüşünü sürdürdü.

ABD Tarım Bakanlığı geçtiğimiz ay 
2021-2022 sezonunda dünya için buğday 
stoğu beklentisini 278,2 milyon tondan 
281,5 milyon tona çıkarmıştı. Avustralya’nın 
bu sezon rekor hasada, Hindistan’ın ise 

sahip olduğu zengin stok ve yüksek 
fiyatlar nedeniyle güçlü bir ihracat 
rakamına ulaşması bekleniyor.

Chicago’da buğday vadelileri 
yüzde 7,7 düşerek 11,09 dolara ka-

dar gerileyerek önceki gün yaşadığı yüzde 
6,6’lık düşüşünü sürdürmüş oldu. Bu düşüş-
lere rağmen fiyatlar hala sene başlangıcına 
göre yüzde 50 yukarıda seyrediyor.
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BİRLİKLERİMİZİ TANIYALIM

DENİZLİ BÖLGE BİRLİĞİMİZ
Birliğimiz “Sınırlı Sorumlu Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği” adıyla 2004 yılında 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası gereğince, 7 Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi kurucu ortak olarak görev almış, kurucu ortaklar birliğin ana sözleşmesini hazırlayarak bakanlığımıza başvurmuş, 02.11.2004 tarih 
ve 673 sayılı yazısı ile birliğimizin kurulmasına onay verilmiştir.

Birliğimizin kuruluş amacı “Ortak ko-
operatiflerin hayvan ve hayvan ürünleri 
değerlendirme ve pazarlama konuların-
daki müşterek menfaatlerini korumak ve 
bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, 
faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, 
dış memleketlerle olan münasebetlerini 
düzenlemek ve kooperatifçiliği geliştirmek, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak” 
şeklinde tanımlanmıştır.

Oldukça sınırlı bir sermaye ve ortak 
sayısıyla kurulan birliğimiz aradan geçen 
18 yıl içinde büyük bir gelişme göstererek 
önemli başarılara imza atmıştır. 2021 Yıl-
sonu itibarıyla Denizli İlinin 16 İlçesinde 
örgütlü olan ve hizmet sunan birliğimizin 
aktif ortak kooperatif sayısı 95’e ulaşmış, 
yıllık cirosu ise 16 milyon TL’yi aşmıştır.

Ortağımız olan kooperatiflerin ortak 
üretici sayısı 14.720 kişidir. Bu da, temsil 
ettiği kitlenin büyüklüğü bakımından De-
nizli İlindeki en güçlü örgütlerden birisi 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Birliğimiz bugün itibari ile 2 Ziraat Mü-
hendisi, 1 Orman Mühendisi, 3 İşletme, 2 
Dış Ticaret ve Pazarlama, 2 Kooperatifçilik 
ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 12 
deneyimli ve konusunda uzman personel 
ile ortaklarına hizmet vermektedir. Ayrıca 
Birliğimiz Denizli il merkezinde, teknik 
altyapısı güçlü, içerisinde toplantı ve eğitim 
salonu, aktif laboratuvar bulunan modern 
bir işyerine sahiptir.

Birliğimiz, diğer kooperatif birlikleriyle 
dayanışmaya ve dolayısıyla ortaklarımızın 
çıkarlarını her alanda temsil etmeye son 
derece önem vermektedir. Bu nedenle, 2005 
yılında KÖY-KOOP Merkez Birliği’ne, 
2007 yılında OR-KOOP Merkez Birliği’ne, 
2016 Yılında HAY-KOOP Merkez Birli-
ği’ne ortak olmuştur. Denizli Ticaret Odası, 
Ticaret Borsası, Ulusal Süt Konseyinde 
aktif olarak temsil edilmektedir.

Birliğimiz uluslararası ilişkilere de önem 
vermektedir. Tarım Orman Bakanlığı ile 
işbirliği içinde ülkemizde çalışmalar yürüt-
mekte olan DGRV (Alman Kooperatifleri 
Konfederasyonu) ile 2010’dan bu yana çe-
şitli çalışmalar yapmaktadır. Son olarak 
2016’da TAKBİ (Türk-Alman Kooperatifleri 
İşbirliği) Projesi’nin geliştirilmesine katkı-
da bulunmuş ve bu projenin ortaklarından 
birisi olmuştur. Tarımdan sorumlu Türk ve 
Alman Bakanlıklarının sahipliğinde DGRV 
ve HAY-KOOP, KÖY-KOOP Merkez Bir-
likleri tarafından yürütülmekte olan bu pro-
jenin en aktif ve en başarılı ortaklarından 

birisi de HAY KOOP Denizli Birliğidir. 
“TAKBİ” projesi ile birliğimiz; kendisini, 
hizmet verme kalitesini yükselterek daha 
iyi duruma gelmiştir.

2019 yılında hazırladığı 2019-2023 stra-
tejik eylem planında “Kooperatifçiliğin 
güçlenmesinde fark yaratan birlik olmak” 
VİZYON’una uygun olarak eylem planlarını 
uygulamış, ortaklarımıza ihtiyaçları doğrul-
tusunda kaliteli ve sürdürülebilir hizmetleri 
arttırarak ve zenginleştirerek vermek ana 
amacımız olmuştur.

Bu amaç doğrultusunda 2017 yılında 
TSE tarafından akredite edilerek, TSE-HYB 
belgesini almış, 2019 yılında ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi belgesini alabilmek 
için TSE tarafından verilen eğitimlerini 
tamamlamış ve belgelendirme için tetkik 
işlemlerinin COVİD-19 pandemi dönemi 
nedeni ile aksamasından dolayı 2021 yılı 
içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Birliğimiz, belirlediğimiz bu VİZYON 
doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştı-
rarak Kooperatif ortaklarımızın ürettiği, 
kooperatifler aracılığıyla pazara arz edi-
len 400 ton/ gün çiğ inek sütünü soğuk 
zincirde süt sanayicisine sevk edilmesini 
organize etmektedir, ayrıca bu sütlerin kalite 

kontrollerini yaparak sanayici ve ortakları 
arasındaki satış sözleşmelerini düzenleyip 
kaliteli üretim ve sürdürülebilir ticareti de 
sağlamaktadır. 

Ortaklarımıza Proje danışmanlığı, hu-
kuk danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, 
muhasebe danışmanlığı gibi birçok hizme-
tin yanı sıra kamu desteklerinin bakanlık 
sistemlerine girilmesini ve eksiksiz en 
yüksek desteklemelerden faydalanmala-
rını sağlamaktadır. Kooperatiflerimizin ve 
üreticilerimizin talep ettikleri eğitimleri de 
kendi uzman eğitmenleri ile sunmaktadır.

Ortaklarımızın taleplerini dikkate ala-
rak; hastaneler, dershaneler, sürücü kursları 
gibi birçok kuruluş ile indirim anlaşmaları 
yaparak daha uygun ve kaliteli hizmete 
ulaşmalarını sağlamaktadır.

Ayrıca birliğimiz, 2 ilçe 
belediyemizin uyguladığı Halk Süt 

Projesinin süt tedarikini, Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin Halk 

Ekmek, İzmir Karşıyaka Belediyesi, 
İzmir Seferihisar Belediyesi ve 

Denizli Merkezefendi Belediyesine 
ürün tedariki sağlamaktadır.

Birliğimiz, paydaşlarımız olan Beledi-
yeler, PAÜ, GEKA, KOSGEP gibi kurum 
ve kuruluşlar ile aktif bir şekilde çalışmakta 
ve ortak projelere ev sahipliği yapmaktadır.

2020 yılında piyasalardaki talepleri 
dikkate alarak, GEKA (Güney Ege Kal-
kınma Ajansı) nın çağrı döneminde proje 
hazırlayarak %90 hibe kaynaklı proje ile 
Denizli’nin Çivril İlçesinde “Yaş Meyve 
Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi” ni 
kurduk, 2021 yılı teknik destek kapsamında 

markalaşma ve ihracat danışmanlığı konu-
sunda proje desteği aldık.

Ortaklarımızın ürettiği yaş meyve ve 
sebzelerin kurutulması, Kuru üzüm, bak-
liyat, tıbbi aromatik bitkiler, bal, reçel, 
zeytinyağı, badem, ceviz ve bunun gibi 82 
kalem ürünü “Gıda Kodeksine” ve “Etiket 
yönetmeliğine” uygun olarak işleme ve 
paketlemesini yapıp katma değeri yüksek 
ürün haline getirip Ülkemizin her nokta-
sında marketlerde, online satış sitelerinde 
satılır duruma getirdik, 2022 hedefimizde 
de yurt içinde oluşturduğumuz bu pazar 
kapasitesini yurt dışına taşımak var. 

2022 GEKA (Güney Ege Kalkınma 
Ajansı) çağrı programında ortak koope-
ratiflerimize 1 adet yem tesisi kazandırmayı, 
TKDK (Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu) 2022 çağrı programında yeni-
lenebilir enerji (Güneş Paneli) kurmayı 
hedefledik.

Bu işlemleri yaparken; HAY KOOP ola-
rak bir sürü engellerle karşılaştık. Çünkü; 
mevcut ana sözleşmemizin çalışma konuları 
hayvancılık faaliyeti dışında çok şeyleri 
yapmamıza izin vermiyordu. İkili ilişki-
lerimizi kullanarak önümüzdeki engelleri 
aşmaya çalıştık. 

Uzun yıllarımızın özlemi olan 
KÖY KOOP birliklerinin yeniden 

kurulması konusunda yaptığımız 
çalışmalar karşılık buldu. Sayın 

Bakanımızın talimatı, Sayın 
Genel Müdürümüz ve üst düzey 

bürokratlarımızın olumlu yaklaşımı 
ile KÖY KOOP Birliklerinin 

yeniden 30 Bölge ve 81 İlde 
yapılandırılmasının önü açılmış 

oldu. 

HAY KOOP Denizli Birliği’nin KÖY 
KOOP olma özleminin de önü açılmış oldu. 
Yaptığımız müracaatın kabulü Mersis siste-
mine kaydı ile birlikte HAY KOOP Denizli 
Birliği’nin KÖY KOOP Denizli Birliği ana 
sözleşmesine intibak işlemi kabul edilmiş oldu. 

23 Mart 2022 Çarşamba günü yapacağı-
mız Olağan Genel Kurul’da ana sözleşmenin 
kabulünden sonra KÖY KOOP Merkez 
Birliğimizin kuruluşunun 50. Yılında, HAY 
KOOP Denizli Birliği’nin kuruluşunun 18. 
Yılında “S.S. Denizli Bölgesi Köy Kalkınma 
ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 
Birliği”, “Köy Koop Denizli Birliği” adı 
ile hizmet vermeye başlayacağız. 

Mehmet VAROL
Yönetim Kurulu Başkanı
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KOOPERATİFÇİLİK

Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu, meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri 
oluşturmaktadır. 

Oluşturulan bu meslek standardı ve ulusal 
yeterliliklere uygun olarak personel bel-
gelendirme süreçlerinin denetim ve koor-
dinasyonunu sağlamaktadır. Bu personel 
belgelendirme süreçleri doğrudan kurum 
tarafından gerçekleştirilmemektedir. Ku-
rum tarafından yetki verilmiş kuruluşlar 
tarafından yapılmaktadır.

27.06.2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Dü-
zenlenmesi Uygulama Tebliğinin 5 inci 
maddesi 16 ncı fıkrası m bendi kapsamında 
31/12/2022 tarihinden sonra çiğ 
süt toplama ve/veya depolama 
sorumlusu olarak çalışacak ki-
şiler Mesleki Yeterlilik Kuru-
munca yetkilendirilmiş kurum 
ve kuruluşlardan sınava katılarak 
20UY0405-3 Çiğ Süt Toplama 
Elemanı ve 20UY0406-4 Çiğ 
Süt Depolama Elemanı ulusal 
yeterliliklerinde Mesleki Yeter-
lilik Belgesi almak zorundadır. 

Bu gereklilikten yola çıkarak Köy Koop 
Merkez Birliği bünyesinde kurulmuş olan 
Mesleki Yeterlilik Birimi olarak Türkak 
Akreditasyonu ve MYK yetkisinin alınması 
konusunda çalışmalarımız sona yaklaşmıştır. 

Mesleki Yeterlilik Birimimiz ana sözleşme 
değişikliği ve sınav merkezimizin tadilat 
işlerinin sona ermesiyle birlikte başvuruya 
hazır hale gelecektir.

İlgili ulusal yeterliliklere yönelik eğitim-
lerin herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz 

olarak sunulması konusunda ça-
lışmalarımız devam etmektedir.

Çıkış noktamız hali hazırda 
çiğ süt toplama ve depolama per-
sonelleri konusunda sınav yapma-
ya yetkili kuruluş bulunmaması 
sebebiyle bu meslek grubudur 
ancak ilerleyen süreçte farklı 
meslek gruplarına sınav ve bel-
gelendirme faaliyetlerine yönelik 

yetki çalışmaları yapılacaktır.
Mesleki yeterlilik biriminin kurulması 

kararında imzası olan ve tüm süreçte des-
teklerini esirgemeyen başta Genel Başkanı-
mız Eray ÇİÇEK olmak üzere tüm yönetim 
kurulu üyelerimize teşekkürü borç biliriz.

Zehra Ece ÖZ
Köy-Koop Mesleki Yeterlilik Birimi

Birim Müdürü

Dr. Nezaket CÖMERT
Ziraat Yüksek Mühendisi

Tarımsal Üretimin Tarihçesi
Tarımsal üretim; 10.000 yıl öncesine dayanan bir ekonomik faaliyettir. 
Çiftçilik, dünyanın en eski ve ilk mesleklerinden birisidir. 

Tarımsal faaliyetlerin başlaması ve buna 
bağlı olarak insanın üretim aşamasına 
geçmesi insanlık tarihinin önemli dönüm 
noktasıdır. Tarımsal üretim sayesinde insan-
lık toplu yaşama geçmiş ve günümüzdeki 
devletler oluşmuştur.

 Tarımsal faaliyetlerin temel amacı; in-
sanın temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda 
üretimidir. Aynı zamanda tarımsal ürünler 
sanayi, tıp, tekstil v.b. diğer sektörlerin de 
en önemli hammadde kaynağıdır. 

Bu nedenlerden dolayı da tarım 
sektörü, insanlık tarihinin her 

döneminde ve günümüzde stratejik 
bir sektör olarak kırılma noktası 

olmuştur. Böylece, tarımsal üretim 
insanlığın uygarlaşma sürecindeki 

en önemli faaliyetlerden birisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

18. yüzyıla kadar “ilk uygarlık” denince 
akla Eski Yunan geliyordu. 19. yüzyılda 
en eski uygarlık olarak Mısır kabul edildi. 
Hititlerin tarih sahnesine çıkışları ve Ana-
dolu’da (Mezopotamya etkisiyle) parlak 
bir uygarlık kurdukları 19. yüzyılın so-
nunda anlaşıldı. Ancak, İnsanlığın uygar 
topluma dönüşümü ilk olarak, Milat’tan 
4.000 yıl önce “Sümer” adı verilen Aşağı 
Mezopotamya’da gerçekleştiği 20. yüzyılın 

başında keşfedildi. Bazı araştırmacılar ise 
Sümerlerin, Anadolu’ya oldukça yakın bir 
bölgeden M.Ö.3.300’lerde Mezopotamya 
’ya geldiğini iddia etmektedirler. Ayrıca 
Sümerlerin, Hint kökenli bir kavim ol-
duğu ve siyasî anlaşmazlıklar nedeniyle 
Hindistan’dan göç ettiklerine dair farklı 
görüşler vardır1.

İlk Sümer kayıtları, Mezopotamya böl-
gesindeki verimli topraklarda bazı bağımsız 
şehirlerin doğduğunu göstermektedir. Şehir 
devletleri arasında toprağın ve su kaynak-
larının kontrolü için sürekli savaşmışlardır. 
Doğal kaynaklar (verimli tarım arazileri ve 
su) bakımından zengin şehir devletleri dağlık 
bölgelerde ve çöllerde yaşayan göçebelerin 
sürekli saldırı tehdidi altındaydılar.

Sümerler tarafından ilk defa;  toplumdaki 
tarım, maden ustalığı, tüccarlık gibi meslek 
ve zanaat alanlarını düzenleyen kurallar örfi 
mahiyetten yazılı hale getirilerek kanun 
formuna sokulmuştur. Daha sonra diğer 
Mezopotamya toplumları tarafından da bu 
kanunlar geliştirilmiştir. •

Kooperatifçilik Alanında İş Birliği
Dünya Kooperatifler Birliği Başkanı Ariel Guerco, ‘’ikiler günü’’ etkinliği 
kapsamında Ankara’ya geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü FAO’nun Avrupa Birliği fi-
nansmanı ile “Güçlü Geçim Dayanık-
lı Toplum’’ sloganı altında yürüttüğü 
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler 
ve ev sahibi topluluklara yönelik 
proje kapsamında kooperatifçilik 
alanında iş birliğini geliştirmek adına Dün-
ya Kooperatifler Birliği, ICA ile iş birliği 
toplantısı düzenlendi.

22 Şubat 2022 Salı günü güneş takvi-
minde tek olma özelliğine sahiptir. Bu özel 
gün için FAO ve ICA yıllardır dayanışma 
içinde yürüttükleri çalışmaları paylaşmak 
ve kooperatifçiliğin önemine dikkat çekmek 
amacıyla ‘’İkiler Günü Etkinliği’’ altında 
bir araya geldi.

Türkiye Kooperatifler Birliği, Uluslarara-
sı Tarım Kooperatifleri Birliği ve Türkiye’de 
önde gelen birçok kooperatif birliklerinin 
bir araya geldiği toplantıda açılış konuşma-
sını yapan FAO Türkiye Temsilcisi Viorel 
Gutu, ‘’FAO Türkiye’nin Kooperatif Destek 
Programı, Dünya Kooperatifler Birliği ilke 
ve değerlerine dayanmaktadır. 2019 yılında 
üç kooperatifle başladığımız program kısa 
sürede genişledi ve şimdi Avrupa Birliği ve 

Japon Hükümeti’nin desteğiyle 13 
ilde 22 kooperatifi ulaştı. Progra-
mın başarıları gerçekten etkileyici. 
Kooperatiflere dönüp baktığımızda 
pazarlama kapasiteleri, kar oranları 
ve en önemlisi sosyal ilişkilerinin 
arttığını görüyoruz. Umuyorum ki, 

zamanla ulusal düzeyde daha da iyi sonuçlar 
gelecek.’’ diyerek etkinlikte emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti.

ICA Başkanı Ariel Guarco, yaptığı 
konuşmada, uluslararası iş birliğinin ve 
kurumlar arası diyalogun önemine işaret 
etti. FAO ve ICA’nın gıda güvenliğini sağla-
yabilmek için kültürel, ekonomik ve sosyal 
değişimlere ayak uydurması gerektiğini 
belirten Guarco, sürdürülebilir kalkınmanın 
gerçekleşebilmesi için gereken dönüşüme, 
tüm sivil teşkilatların aktif katılması ge-
rektiğini söyledi.

FAO’nun desteklediği 13 Kooperatif 
adına söz alan Kahramanmaraş Mutlu Besin 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 
Cennet Polat, proje kapsamında desteklenen 
kooperatiflerin bir üyesi olmaktan  gurur 
duyduğunu dile getirdi. Kaynak:FAO-Tu-
ruhan Alkır

               Acı Kayıbımız

        TAHİR AYDIN
Kastamonu Köy-Koop Bölge Birliği 

çalışanlarından Ziraat Mühendisi Tahir Aydın 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Kapucu, 

AfyonKarahisar-İzmir karayolunda direksiyon 
hakimiyetini kaybetme sebebi ile kaza yapmıştır.

Tahir Aydın olay yerinde hayatını kaybetmiş, 
Özkan Kapucu ise ağır yaralı olarak  

hastaneye kaldırılmıştır. 
Bu acı olay hepimizi derinden yaralamıştır. 

Köy-Koop Merkez Birliği Genel Başkanı Eray 
Çiçek ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Kastamonu’da 

düzenlenen cenaze törenine katılmışlardır.  
Vefat eden Tahir Aydın’ın ailesine ve sevenlerine baş 
sağlığı, Özkan Kapucu’ya ise acil şifalar diliyoruz…
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GÜNDEM

Kooperatif Fikrinin Babası Robert 
Owen’ı Tanıyor Musunuz?

Kooperatifçiliğin babası olarak bilinen Robert Owen 1771 yılında 
İngiltere’de bir saraç esnafının oğlu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatını 
yarıda bırakan Owen dokuma mağazalarında çırak olarak çalışmaya 
başladı. İş hayatında oldukça başarılı olan Owen, henüz 20 yaşında iken 
kendi köy halkıyla ortak olarak bir iplik fabrikası satın aldılar. Böylece 
sadece kendisinin değil, köyünün kalkınmasını da sağladı. 

Owen’ın kooperatifçilik alanında önem 
taşıyan davranışı, o zamana kadar ekono-
mi alanında kimsenin üzerinde durmadı-
ğı “birey ve toplum” kavramları üzerinde 
durmasıydı ve bu kavramları ekonomik 
ilişkiler açısından benimsemesiydi.

Toplum duygusuyla dolu olan Owen, 
yaşantısını işçi sorunları üzerinde dura-
rak onların refah seviyelerini bulunduğu 
konumdan daha yükseğe çıkarmak için 
uğraşmıştır.

Ona göre bir makinanın daha 
iyi ve randımanlı çalışabilmesi için 

nasıl ki iyi bir bakıma ihtiyacı varsa, 
çalışanlardan da daha iyi verim 

alabilmek için onlara iyi bakılması, 
sorunlarıyla ilgilenilmesi gerekliydi.

Owen benimsemiş 
olduğu bu düşün-
ce yapısıyla kafa-
sında bazı ilkeler 
canlandırdı ve bu 
ilkeleri öncelikle 
kendi işletmesinde 
uygulamaya karar 
verdi.

• İşletmesinde çalışan işçiler için ev, 
lokanta ve kantin ile birlikte, bir de birik-
tirme sandığı kurdu.

• İşçilerin çalışma saatlerini 17 saatten 
10 saate indirdi.

• On yaşından küçük çocukların işlet-
mesinde çalışmasını yasakladı ve onların 
okumalarını sağlamak için özel okul açtı.

• İşçilerden para cezası kesilmesi yo-
lundaki uygulamayı kaldırdı.

Owen düşüncelerini hayata geçirmiş olsa 
da uzun vadede bu düşünce yapısı o zaman 
ki koşullarda başarısızlıkla sonuçlandı. An-
cak bu düşünce yapısının hayata tam olarak 
geçirilememesi bu fikrin benimsenmediği 
anlamına gelmedi. Benimsenen bu düşünce 
yapısına ‘Owinist Düşünce’ adı verildi.

Owinist düşüncenin benimsenmiş olması 
yeni girişimlerin doğmasını etkiledi.

Bu girişimlerin en önemlisi ve tutulanı 
İngiltere de Manchester yakınlarında, Ro-
chdale kasabasında 28 dokuma işçisinin 
birer İngiliz lirası sermaye ile 21 Aralık 
1844 tarihinde kurdukları tüketim koope-
ratifidir. Dünya kooperatifçiliği tarihinde 
kooperatifçiliğin temel ilkelerini ilk defa 
ortaya koyan kuruluştur. •

Adnan ŞEN
Köy-Koop Proje Koordinatörü

Ayçiçeğinde Stratejik Karar
Cumhurbaşkanı kararıyla 4 il ve 7 bölge daha yağlık ayçiçeği ekimi 
destekleme kapsamına alındı.

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekle-
meler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre 
ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine 
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye tarım havzaları üre-
tim ve destekleme modeli kapsamında 2021 
üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına 
göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale 
ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 
lira ek girdi desteği ödenecek.

2022 yılı sertifikalı tohum kullanım 
desteği, dekara arpa, buğday, çavdar, tri-
tikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, 
nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 
4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 
30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, 
korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 
lira olarak ödenecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, 
Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendiri-
lecek yayım ve danışmanlık hizmeti sunan 
serbest tarım danışmanları ile ziraat odası 
ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım da-
nışmanı olmak üzere, istihdam edilen her 

bir tarım danışmanı için 52 bin lira olacak. 
Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde 
ödenecek. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum 
desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe 
imkanları dahilinde başlanacak.

Ayçiçeğinde 4 ilde 7 bölgeye 
daha destek

Öte yandan, Türkiye Tarım Havzaları 
Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki 
ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, 
Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Ye-
nipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Do-
maniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer 
alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu 
bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık 
ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili 
destek kararı 1 Ocak 2022’den, diğerleri 
1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yü-
rürlüğe girdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla 
bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçe-
ği, hububat gibi ürünlerde dünya genelinde 
fiyat artışları yaşanmıştı.

Hububata 50 Liralık Ek Prim
Rusya Ukrayna savaşının özellikle hububatın iç piyasada arzını olumsuz 
etkilerinin azaltılması amacıyla bu ürünlerin üretiminin artırılmasına 
yönelik destek kalemleri yürürlüğe girdi.

Vahit Kirişci’nin Tarım ve Orman Bakanı 
olarak atanmasının ardından, tarım sektö-
rüne yönelik ikinci mevzuat değişikliği de 
hububat üretiminin artırılmasına yönelik 
tarımsal destek kaleminde oldu.

Rusya Ukrayna savaşının özellikle hubu-
batın iç piyasada arzını olumsuz etkilerinin 

azaltılması amacıyla bu ürünlerin üretimi-
nin artırılmasına yönelik destek kalemleri 
yürürlüğe girdi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Des-
tekleme Modeli kapsamında, 2021 üretim 
yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre 
buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf ve tritikale 
ürünlerine yönelik bir defaya mahsus 50 
liralık ek girdi desteği ödenecek.

Ayrıca 2022 yılı sertifikalı tohum destek 
miktarları da yeniden belirlendi. Buğday, 
arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için 
16 lira olan destek 24 liraya yükseltildi. 
Diğer ürünlerin sertifikalı tohum desteğinde 
değişiklik yapılmadı. •

5,5 Milyar Lira Tarımsal Destek 
Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 
liralık tarımsal destekleme ödemelerini 8 Mart 2022 tarihinden itibaren 
çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 
sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 
Mart tarihinde yaptığı paylaşımda, tarımsal 
destek ödemlerine ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Kirişci, “5 milyar 586 milyon 
398 bin 824 liralık tarımsal destekleme 

ödemelerini bugünden itibaren çiftçileri-
mizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. 
Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve 
bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği 
kapsamında 4 milyar 675 milyon 

260 bin 816 lira ödeneceğini 
aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği 

kapsamında 852 milyon 701 bin 
630 lira, hububat, baklagiller ve 
dane mısır desteği kapsamında 

48 milyon 417 bin 432 lira, 
sertifikalı tohum kullanım desteği 

kapsamında 5 milyon 567 bin 
53 lira ve sertifikalı fidan üretim 

desteği kapsamında 4 milyon 451 
bin 893 lira ödeme yapılacağını 

belirtti.
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TARIM TAKVİMİ - ETKİNLİKLER

MART AYI TARIM TAKVİMİ
TARLA ZİRAATI

a) Her türlü tarla ziraati için toprak iş-
lemesine devam edilir. İşleme ile birlikte 
gübreleme yapılır.

Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve 
kazayağı ile kırılır. Böylece hububatta 
kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük 
ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygula-
ması yapılır.

b) Yazlık hububat ekimi devam eder. 
Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin 
de ekimi, iklimi uygun yerlerde tütün fi-
delikleri tesisi ve pamuk ekimine başlanır.

c) Sulanabilir sahalarda cansuyu veri-
lirken, tarlalardaki fazla su boşaltılır.

d) Güzlük ekilmiş hububatta mücadeleye 
önem verilmelidir.

MEYVECİLİK

a) Toplu meyvecilik kurulacak sahalar 
ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.

b) Fidan dikimine birçok bölgelerde 
devam edilir.

c) Meyvelerde budama ile birlikte aşı-
lama işleri de devam eder. Ilık bölgelerde 
sert çekirdekli meyveler çiçek açabilece-
ğinden donlara karşı dikkatli olunmalıdır. 
Yeni kurulan meyve bahçelerine cansuyu 
verilmelidir.

d) Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı 
mücadeleye devam edilmelidir. Özellikle 
armut göz kurdu, püseron ve zeytin güvesine 
karşı önlem alınmalıdır.

e) Turunçgillerin hasadına ve ambalajla-
narak piyasaya arz edilmesine devam edilir.

SEBZECİLİK

a) Seralarda turfanda domates, hıyar, 
kabak gibi sebzelerin hasadına devam edilir.

b) Sıcak ve ılık yastıklara ekilen seb-
zelerin birinci şaşırtması yapılır. 

c) Sebze bahçesi topraklarının işlenme-
sine devam edilir ve gübrelenerek ekime 
hazır hale getirilir.

d) Domates, biber, patlıcan yavaş yavaş 
tavalara alınır.

e) Şaşırtılan ve tavaya alınan fidelere 
cansuyu verilir. Şaşırtılma yapılmamışsa 
çapalama yapılmalıdır. Özellikle bakla ve 
bezelyelerde çapalama başlar.

f) Bahçede, serada, sıcak ve ılık yas-
tıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele 
edilir.

BAĞCILIK

a) Bağ kurulacak yerlerde ve eski te-
sislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye 
devam edilir.

b) Köklü ve köksüz bağ çubuğu dikimine 
devam edilir.

c) Don tehlikesi olmayan yerlerde bu ay 
içinde bağ budamasına son verilir. Tehlikesi 
olan yerlerde donların geçmesi beklenme-
lidir. Nispeten mutedil iklimli yerlerde ve 
ılıman bölgelerde aşılama işlemlerine de 
başlanır.

d) Hastalık ve zararlılarla mücadele 
edilmeli, soğuk bölgelerde omcalar gözler 
patlamadan bordo bulamacı ile yıkanmalıdır.                                                                       

HAYVANCILIK

a) Bazı bölgelerde hayvanlar meraya 
çıktıklarından ahır işleri yavaşlar. Ancak 
Doğu Anadolu Bölgelerinde ahır temizliği, 
havalandırma, dezenfeksiyon işler devam 
eder.

b) Meraya çıkarılmış hayvanlara da ek 
yemler verilir. Diğer ahırda bulunan hay-
vanların yemlenmesi ve bakım işleri yapılır.

c) Devam eden doğum işleri ile ilgili 
gerekli tedbirler alınmalıdır.

d) Bazı bölgelerde meralarda otlatma 
başladığından meraların ıslah çalışmaları 
yapılır. Özellikle nöbetleşe otlatma yap-
makla meraları korunduğu gibi daha uzun 
süre faydalanılabilir.

e) İlkbahar mevsimi ile birlikte oluşabi-
lecek salgın hastalıklar ile diğer zararlılara 
karşı koruyucu aşı ve mücadele yapılır.

 TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde bakım, temizlik, de-
zenfeksiyon işleri devam eder. Kümes 
pencereleri kedi, köpek, tilki, sansar gibi 

hayvanların ve kuşların girmelerine engel 
olacak şekilde kafes teli ile kaplanmalıdır.

b) Kuluçka mevsimi olması nedeniyle 
bu amaçla yapılan işlere önem verilir. Da-
mızlığa uygun yumurtalar seçilerek üretim 
yapılır.

c) Beslenmede özellikle yeni çıkan 
civcivlere önem verilerek,büyümelerini 
sağlayan yemçeşitleri seçilir.

d) Tavuk hastalıklarına karşı koruyucu 
aşılar ve önleyici ilaçların uygulanmasına 
devam edilir. Özellikle civcivlerde bu durum 
özel bir önem taşımaktadır.

ARICILIK

a) Arılar bazı bölgelerde dışarıya çıka-
caklarından kovan bakım işleri buna uygun 
olarak devam eder. Kovan çerçeveleri tamir 
edilir. Küflü ve kırık çerçeveler değiştirilir.

b) Arılar bal toplama faaliyetine baş-
ladıklarından bakım işleri artacağından 
arıcılık malzemeleri daima çalışır halde 
bulundurulmalıdır.

c) Kovanlarda hastalık yapmaması için 
ilkbahar temizliği yapılır ve gerekli ilaçlar 
kullanılır.

“Köylünün Örgütlü Gücü”
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KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatifler Kanunu Değişikliği Ne Getiriyor? 
21 Ekim 2021 tarihinde 7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi ve 1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanunu’nda uzunca bir süredir beklenilen değişiklik gerçekleşmiş oldu. 26 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kanun 
ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun ek iki maddesi dâhil 15 maddesi değiştirildi ve yasaya dört geçici madde eklendi. 

Getirilen “yenilikler”

Önce, yasa değişikliğinin özetle ne ge-
tirdiğine bakalım.

1. Ortaklığa başvurunun yönetim kurulu 
tarafından bir ay içerisinde sonuçlandırı-
lacağı ve anasözleşmede belirtilen şartları 
taşıyanların ortaklığa kabulden kaçınıla-
mayacağı.

2. Ortaklık payının değerinin 100 Lira 
olarak düzeltilmesi ve sigortacılık faali-
yetinde bulunacak kooperatiflerin ortaklık 
payının değerinin ilgili kurumun görüşü 
alınarak belirlenmesi.

3. KOOPBİS’in yasal statü kazan-
ması: Yönetim kurulu faaliyet raporu ve 
eklerinin genel kuruldan en az 15 gün önce 
kooperatif merkezinde ortakların tetkikine 
amade tutulmasına ek olarak, raporun KO-
OPBİS’te de yer almasının sağlanması ve 
KOOPBİS üzerinden kimlerin genel kurula 
katılma hakkını haiz olduğunun öğrenilmesi.

4. Genel kurul toplantısına, KOOPBİS’te 
yer alan ortaklar listesinde adı bulunanların 
katılabileceği,

5. Elektronik ortamda genel kurul:  
Önemli bir değişiklik olan bu düzenleme 
ile genel kurul toplantısının anasözleşme-
de hüküm bulunması şartıyla elektronik 
ortamda da yapılabilmesi sağlanacak. Ge-
nel kurullara elektronik ortamda katılma, 
öneride bulunma, görüş açıklama ve oy 
verme, fiilen katılmanın ve oy vermenin 
bütün hukuki sonuçlarını doğuracaktır. 
Bu hükmün uygulama esasları ile genel 
kurula elektronik ortamda katılmaya ve 
oy vermeye ilişkin anasözleşme hükmü 
örneği Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yö-
netmelikle belirlenir.

6. Eğitim zorunluluğu: “Çalışma ko-
nusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara 
göre belirlenen kooperatiflerin yönetim 
kurulu üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini 
takiben en geç dokuz ay içinde koopera-
tifçilik eğitim programını tamamlamaları 
şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve 
esaslar ile buna tabi olacak kooperatifler 
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Tica-
ret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir.”

7. Ücret ve huzur hakkının sınırlandı-
rılması: “Kamu kaynaklarından desteklenen 
kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu 
kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık 
yapan kooperatiflerin yönetim kurulu üye-
leri, bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda 
görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya 
huzur hakkı alabilirler.”

8. Yönetim kurulunun devir-teslim 
sorumluluğu: “Yönetim kurulu; kendi 
tutanakları, genel kurul tutanakları, ortak 
listeleri, gelir-gider hesapları ve yıllık bi-
lançonun usulüne uygun olarak hazırlanması 
ve saklanmasından, tetkik olunmak üzere 
denetçilere verilmesinden sorumludur. 

Ayrıca görevi sona eren yönetim kurulu 
üyeleri tarafından sorumlulukları altında 
bulunan para, mal, defter, belge ve diğer 
kooperatif varlıklarının seçimlerin yapıldığı 
genel kurul toplantı tarihinden itibaren üç 
iş günü içinde tutanakla yeni seçilenlere 
teslimi zorunludur.”

9. Denetçilerin de eğitime katılma-
ları zorunlu: Çalışma konusu, ortak sa-
yısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen 
kooperatiflerin denetleme organı üyeleri 
ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en 
geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim 
programını tamamlamaları şarttır. Eğitim 
programına ilişkin usul ve esaslar 55 inci 
maddenin üçüncü fıkrası kapsamında çı-
karılan yönetmelikle belirlenir.

10. Dış denetim yasallaştırılıyor: Ti-
caret Bakanlığı tarafından çalışma konusu, 
ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate 
alınarak belirlenen kooperatif ve üst ku-
ruluşları dış denetime tabidir. Dış denetim 
finansal tabloların denetimidir. Yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer 
alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal 
tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçe-
ği yansıtıp yansıtmadığı da dış denetimin 
kapsamı içindedir.

Dış denetim yasallaştırılıyor.
11. Dış denetimi kimler yapabilir?
a. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve De-

netim Standartları Kurumu tarafından yet-
kilendirilen bağımsız denetçiler,

b. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununatabi meslek 
mensupları,

c. İlgili Bakanlıkça dış denetimle yet-
kilendirilen, bağlı olunan merkez birlikleri 
veya merkez birliği kurulamamışsa bağlı 
olunan birlikler, tarafından yapılabilir.

12. Denetime ilişkin usul ve esaslar: 
Dış denetim ve bu denetimi yapacak denet-
çiler hakkında da 65 inci maddenin altıncı, 
yedinci ve sekizinci fıkraları uygulanır.

Bu madde ve 65 inci madde kapsa-
mında yapılacak denetime ilişkin usul ve 
esaslar, denetçilerin nitelikleri, uyacakları 
etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmele-
ri, görevden alınmaları veya ayrılmaları, 
denetimin ve denetim raporlarının içeriği 
ve raporun genel kurula sunulması ile üst 
kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin hu-
suslar ilgili bakanlıkların görüşü alınarak 
Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir.”

13. Kefalet için kooperatif birlikle-
rine katılma zorunluğu: Kooperatifler, 
kooperatif birliklerine; kooperatif birlikleri 
de merkez birliğine ortak olmadığı tak-
dirde, kamu kaynaklarından desteklenen 
kredilere kefalet sağlayamaz ve kamu 
kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık 
yapamaz. Bu kapsamdaki başvurularda; 
birlikler kooperatifleri, merkez birliği de 
birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamaz.”

14. Yapı kooperatifleri tür değiştirerek 
yollarına devam edebilirler: “Yapı koo-
peratifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin 
tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip 
konutların ve/veya işyerlerinin ortaklar 
adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış 
sayılır ve dağılır. Ancak tescil işleminden 
sonra usulüne uygun şekilde anasözleşme 
değişikliği yapılarak kooperatifin amacının 
değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin 
hüküm uygulanmaz.”

15. Genel kurullarda bakanlık tem-
silcisinin bulunması zorunluğu: Genel 
kurul toplantıları, Bakanlık temsilcisinin 
huzuru ile açılır ve devam eder. Temsilci, 
toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve 
gündeme göre yürütülmesine nezaret eder. 
Genel kurul toplantı tutanağı ile toplantıya 
katılanların listesi temsilci tarafından im-
zalanır. Temsilci, genel kurulda, kanun ve 
anasözleşmeye aykırı olarak alınan karar-
lar hakkındaki görüşünü tutanakta belirtir. 
Usulüne uygun talepte bulunulduğu halde, 
temsilci toplantıya katılamaz ise ilan edilen 
saatten bir saat sonra toplantıya başlanır.

Bakanlık temsilcisinin nitelikleri, gö-
revleri, yetkileri, ücret tarifeleri ile temsilci 
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzen-
lenir. Bakanlık temsilcisinin ücreti, ilgili 
kooperatif tarafından karşılanır.”

16. Kadın kooperatiflerine pozitif 
ayrımcılık: Ortaklarının çoğunluğu ka-
dınlardan oluşan ve kadın emeğinin değer-
lendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler 
ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden 
oluşan kooperatiflerin, bu Kanun ve 6102 
sayılı Kanun gereğince tescil ve ilana tabi 
işlemlerinden ücret alınmaz ve ilana tabi 
olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
ücretsiz olarak yayımlanır. Bu koopera-
tiflerden, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar 
ve Borsalar Kanununun 24 üncü maddesi 
gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık ai-
dat ile aynı Kanunun 25 inci maddesinde 
tanımlanan munzam aidat alınmaz.”

17. Kooperatif Bilgi Sistemi KOOP-
BİS’e yasal dayanak: Ticaret Bakanlığı 
tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşları-
nın, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik 
ortamda eriştiği ve merkezî veri tabanının 
yönetildiği bir Kooperatif Bilgi Sistemi 
(KOOPBİS) kurulur.

Kooperatifin ticaret sicili kayıtlarının, 
finansal tablolarının, yönetim kurulu ve 
denetçi raporlarının, genel kurul toplantı 
evrakının, ortakların kimlik, iletişim, pay ve 
ödemelerine ilişkin bilgilerinin KOOPBİS’e 
işlenmesinden yönetim kurulu sorumludur.

İlgili Bakanlık ile kooperatif ve üst kuru-
luşları, görevleri ile sınırlı kalmak şartıyla, 
ortakların ve ortak olmak için başvuranların 
kişisel verilerini KOOPBİS’te işlemeye ve 
görüntülemeye yetkilidir. İlgili Bakanlık; 
denetim, istatistik üretme, hizmetlerde oto-
masyonu artırma, ülke kooperatifçiliğinin 
geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının 
haklarının korunması amacıyla sistemde iş-
lenen verileri, kamu kurum ve kuruluşlarına 
aktarabilir. Elde edilen veriler 6698 sayılı 
Kanuna aykırı olarak kullanılamaz, akta-
rılamaz veya başka bir şekilde işlenemez.

18.Yeni düzene intibak: Kooperatifler 
ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en 
geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine 
intibak ettirmek zorundadır. Anasözleş-
melerini intibak ettirmeyen kooperatif ve 
üst kuruluşları dağılmış sayılır. Kanunen 
tasfiye ile görevlendirilmiş kimseler tara-
fından dağılmadan başlayarak iki ay içinde 
tasfiye işlemlerine geçilmemesi halinde, 
kooperatif ve üst kuruluşun ortakları ya da 
alacaklıları tarafından mahkemeden iki yıl 
içinde tasfiye memuru atanması istenebilir.

Anasözleşmeler intibak ettirilinceye 
kadar, mevcut anasözleşmelerin bu Ka-
nuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
Kaynak:sosyalekonomi.org
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