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Artık Denizli KÖY-KOOP
Denizli Hay-Koop Bölge Birliğimizin 23.03.2022 tarihli 17.Olağan Genel 
Kurulu ile Denizli Bölge Birliğimizin 18 yıllık hayali gerçek oldu. 

Köy-Koop Merkez Birliğimizin kuruluşunun 
50. yılında Denizli Hay-Koop Birliğimizin 
kuruluşunun 18. yılında Köy-Koop Bölge 
Birliği ana sözleşmesine intibak ederek 
Köy-Koop Denizli Bölge Birliği oldu.

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
14.02.2022 tarih ve E-4497335 sayılı 
onayı ile izin verilen S.S Denizli Bölgesi 
Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı 

Kooperatifler Birliği ismi ile intibak onayı 
verilmiştir. Köy-Koop Denizli Birliğimizin 
23.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel 
Kurul Toplantısında intibakı oy birliği ile 
kabul edilerek Denizli Ticaret Sicili Gazetesi 
05.04.2022 tarih ve 10552 sayılı yayım-
lanarak Ticaret Unvanı olarak S.S Denizli 
Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal 
Amaçlı Kooperatifler (Köy-Koop) Birliği 
olarak aramıza katılmış bulunmaktadır. •

Bakan Kirişci,  
Ülke Olarak 
Üretmek Zorundayız

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Eskişehir programı 
kapsamında ilin tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada tarımın 
ve tarımdan hareketle gıdanın çok öne 
çıktığı bir döneme girildiğini ifade eden 
Bakan Kirişci, tarım ve tarımdan kaynaklı 
olarak gıdanın; aslında uzun yıllar meslek 
insanlarının stratejik gördüğü, önemsediği 
bir alan olduğunu, salgınla birlikte gerek 
üretim gerekse tedarik zincirlerindeki bo-
zulma sonucu bir anda dünya gündemine 
oturduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının tarım ve gıdayı 
manşete taşıdığını belirten Bakan Kiriş-
ci, Bakanlığın, hizmetlerini son 20 yılda 
kazandırdıkları mevzuatla iyi bir noktada 
ve güzel bir şekilde yürüttüğünü anlattı.

Konuşmasında Eskişehir’in de ihracatı 
gerçekleştiren illerden biri olduğuna vurgu 
yapan Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

“İhracatı da yine bu ülkenin tarım sektö-
rü ve tarımdan hareketle gıda sektörü üre-
tiyor. Bunları ne için ifade ediyorum? Hani 
tarım stratejik, vazgeçilmez diyoruz ya... 
Cebimizde paramız var, ürün alamıyoruz 
veyahut da elimizdeki teknoloji bizim kar-
nımızı doyurmuyor. Bir anda bütün dünya 
şaşkın. Bir Brezilya toprakları itibarıyla 
sadece kendini değil, kendi gibi en az 3-4 
ülkeyi doyurabilecek durumdayken bir anda 
ihracat yasakları getirmeye başladı. Zaten 
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle örneğin 
bir ayçiçeğinden, iki önemli ülke bizim 
açımızdan tedarikçi, ikisi birden böyle bir 
hale gelince ister istemez bizim de bazı 
aksaklıklarımız olacak gibi görüldü ama 
Allah’tan daha önceden aldığımız tedbir-
lerle bunları olabildiğince hafif geçirdik.”

Hak sahibine hakkını teslim etmek ge-
rektiğinin altını çizen Bakan Kirişci, “İyi 
ki Türkiye Cumhuriyeti ve sayın Cumhur-
başkanımızın bu kararlı duruşuyla biz bir 
taraftar mantığıyla hareket etmedik. Biz 
‘Ukrayna’yı veyahut da Rusya’yı tutuyoruz.’ 
demedik. Dedi ki ‘Her ikisi de komşu ve 
dost ülkelerdir’. Böyle yapmamış olsaydık 
bugünkü halimizi ben hiçbirimizin aklına 
getirmemesini isterdim çünkü o iki ülkeden 
belki de daha zor durumda olan bir ülke 
olabilirdik. Böyle bir duruşumuz, böyle 

bir dış politika tercihimiz şu anda her iki 
ülkeyle de temaslarımızın, ilişkilerimizin 
belirli bir düzeyde seyretmeye devam et-
mesini sağladık.” diye konuştu.

Üretimin önemine de işaret eden Bakan 
Kirişci şunları kaydetti:

“Ülke olarak üretmek 
zorundayız. Üreterek biz 

kendimizi öncelikle doyuracağız, 
ihtiyaçlarımızı karşılayacağız, 

fazlası olursa da ihracat yapacağız. 
Bu noktada da kendi kendimize 

yeten ülke olmak, elbette bu ideal 
olan bir taleptir. Türkiye’nin ve 
dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir 

zaman erişemediği bir durumdur 
bu. Hele malların, böyle insanların 

serbestçe dolaştığı bir dünyada 
kendi kendimize yeterlilikten söz 

etmemiz doğru değil.

Bugün Amerika gibi bir ülke de bizden 
pek çok ürünü ithal etmektedir. En çok ih-
racat yaptığımız ikinci ülke konumuna gel-
miştir. Son olarak bizi, bize sığınanları, bize 
misafir olarak gelenleri ve yurt dışında bizim 
ürünlerimize talep duyanları doyuran, bunlar 
için üretim yapan üreticilerimize teşekkür 
ediyorum. İyi ki üreticilerimiz var. Diyoruz 
ki ‘Ey üreticimiz sen üret yeter.’ Biz sizin 
arkanızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 
da Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız 
da bu aziz millet, sizin yanınızda, hemen 
yanı başınızda.” •

Proje Yönlendirme 
Kurulu Toplatısı Bu Yıl 
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GÜNDEM

DR. Erhan EKMEN
Ziraat Yüksek Mühendisi

Yeni Bakan Ve Bize Düşen 
Pandemi sonrası bütün Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik buhran kendisini en fazla tarım sektöründe hissettiriyor. Artan enflasyon 
öncelikle tarım ve gıda ürünlerine yansıyor ve toplumun büyük bir çoğunluğunda yaşamı zorlaştırıyor. 

Devlet bir takım destekler, piyasada ta-
kip mekanizmaları hatta KDV indirimleri 
uygulasa da giderek büyüyen sorunların 
önü yeterince alınamıyor. İşte tam da böyle 
bir dönemde Bakanlığımıza yeni bir bakan 
görevlendirmesi oldu. Akademik yönden 
profesör unvanına ve bilgisine sahip meslek-
taşımız daha önce Bakanlığımızda çalışmış, 
uzun yıllar siyasette bulunmuş, TBMM 
Tarım Komisyonundaki görevleri sırasında 
tarımın her türlü sorununu yakından takip 
etme fırsatı bulmuş bir kişi olarak hepimizin 
umudu olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Gerçekten de ilk beyanatlarında çiftçimiz 
enflasyonist baskılar karşısında ezdirilme-
mesi için fark giderici fiyat uygulaması gibi 
teknik bir konuyu dile getirmesi bu açıdan 
önemli işaret olarak görebiliriz.

Bu konuda Sayın Bakanı ve devlet uy-
gulamalarını kooperatifler olarak bizimde 
destekleyebileceğimiz ve katkıda buluna-
bileceğimiz hususlar bulunmaktadır. 

Öncelikle tarım üretim 
öncesinden tüketim sonrasına 

kadar her aşaması bütünlük arz 
eden bir sistemler silsilesidir. 
Bu entegrasyon içinde bütün 

organizasyonu Bakanlığın tek 
başına yapması beklenemez. 

Tarımda gelişmiş bütün ülkelerde 
olduğu gibi kooperatifler olarak 

bizim de sahada üstümüze düşen 
görevler olacaktır. Örneğin bu tip 
telafi edici fiyat farkı ödemesinin 

üreticilere en kısa yoldan ve en 
faydalı biçimde vermenin alt 

yapısında kooperatifler olarak yer 
alabiliriz. 

Sektördeki sorunlar yapısal, teknik, eko-
nomik, ekolojik ya da sosyolojik açıdan 
farklılık gösterseler de hepsinin çözümünde 
mutlaka öncelikle parasal konular ele alınır. 
Emeğin karşılığında ele geçen kazanç ve 
maliyetler üzerinden yapılan değerlendirme-
ler nedeniyle çözüm arayışlarında fiyatlar 
belirleyicidir. Ürünün üreticiden tüketiciye 
ulaşıncaya kadar pazarda geçirdiği her bir 

aşamada değerini, dolayısıyla fiyatı artmak-
tadır. Değer zinciri adı verilen bu süreçte 
yer alan ve geçimini bu işten sağlayan bütün 
paydaşların verdikleri hizmet karşılığında 
hak ettikleri geliri almaları ve aralarında 
karşılıklı dengelerin korunması gerektir-
mektedir. Bu denge kurulamadığı zaman 
tarla ile market arasında ciddi fiyat farkı 
oluşmaktadır. Üreticinin bilhassa küçük 
aile çiftçisinin bu sistem içinde tek başına 
mücadele edebilmesi mümkün değildir. Her 
geçen gün liberalleşen piyasalarda artan 
pazar baskısı karşısında rekabet edebilme-
leri, uygun fiyatı bulabilmeleri, üretimlerini 
yönlendirebilmeleri, standartlara uyabilme-
leri ve alıcılar karşısında güçlü olabilmeleri 
için kendisi gibi diğer küçük çiftçiler ile 
kooperatifleri altında güç birliği kurmaları 
gerekmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin çiftçileri, ürünlerini 
en iyi fiyatla satabilmek için kooperatifler 
tarafından işletilen mezatlarda mallarını bir 
araya getirip tek elden birçok alıcıya satmak-
tadırlar. Garantili fiyat için ise, sözleşmeli 
üretim modeli öne çıkmaktadır. Bunun en 
iyi örneği AB’deki kooperatif tabanlı Üre-
tici Örgütü (Producer Organisation-PO) 
adı verilen yapılardır. Her yıl yenilenen 5 
yıllık üretim ve pazarlama planları yapan 
bu örgütler, bulundukları bölgede üretimin 
önemli bir bölümünü pazarın taleplerine 
göre üretmekte ve pazarlamaktadırlar. 

Böylece hem üretici emeğinin karşılığını 
almakta, hem de sektörde tüketiciye kadar 
uzanan her aşamada yer alan paydaşlar ihti-
yaç duydukları ürünlere daha uygun fiyatlar 
ile ulaşabilmektedirler. Üstelik alıcılara da 
daha kaliteli ürüne, zamanında ve uygun 

fiyatla ulaşabilme fırsatı vermektedir. Yani 
herkesin kazandığı bir sistem kooperatifler 
sayesinde işletilebilmektedir. Bu model 
sayesinde ürünü işleyerek, ambalajlayıp 
paketleyerek, depolayarak, lojistiğini sağla-
yarak daha iyi fiyatla satış yapılabilmektedir. 
Ama daha fazla kazanç için coğrafi işaretli, 
sertifikalı üretim yaparak markalaşmaya gi-
dilebilmektedir. Bugün Dünya’da ve AB’de 
birçok kooperatif markası pazarda büyük 
paya sahiplerdir. 

Ülkemizde ciddi miktarda kooperatif 
bulunmasına karşın, bunlar arasında mar-
kalaşmış, piyasaya önemli ölçüde hakim 
olanların yeteri sayıda olduğu söylenemez. 

Neyi, ne zaman, nerede, ne kadar, ne 
kalitede, hangi standartta ve en az maliyetle, 
nasıl üretebilirim, üretim sonrasında ise; 
bunu kime, en iyi fiyatla, nasıl satabilirim 
sorularına cevap oluşturabilecek uzun vadeli 
“Üretim ve Pazarlama Planı” hazırlayabi-
lecek kabiliyette kooperatif neredeyse yok 
denecek kadar azdır. Mezat sistemlerinde 
ve sözleşmeli üretimde de etkin oldukları 
söylenemez. 

İşte tam bu noktada Sayın Bakanın bah-
settiği destekleme modeli kooperatiflerin 
devreye girdiği bir sistemde kolaylıkla 
hayata geçirilebilir. 

Devletin tarımda verdiği mevcut kre-
di, destek ve hibelerin sözleşmeli tarım 

yapan kooperatiflere ilave avantajlar ile 
verilmesi ve %50 hibeli sigortalara söz-
leşmelere yönelik yenilerinin eklenmesi 
ile sisteme bir hareketlilik getirilebilir. 

Ama özellikle telafi edici fiyat farkı öde-
melerinin doğru tespiti ve hedefe yönelik 
olarak düzgün bir şekilde yapılabilmesi bu 
yolla daha kolay ve etkili olacaktır. Ülke-
mizdeki kooperatiflerin AB’deki emsalleri 
gibi piyasada ürün pazarlamasında etkin 
olmaları kısa süre içinde mümkün olabilir. 
Aşağıdaki şemada kooperatiflerin sözleşmeli 
üretimde hangi destek ve sigorta hibeleri 
alacakları, sistemin nasıl işleyeceği ve bu 
sayede ne gibi faydalar sağlayabileceğine 
ilişkin sistem basit şekilde verilmektedir. 

Sonuç olarak; hibe, kredi ve özellikle 
fark giderici fiyat destekleri ile üretim ve 
pazarlama planı yapabilen kooperatifler, 
piyasayı fiyat açısından yönlendirebilecek 
kadar yeterli miktar ve kalitede ürünü pazar-
layabilirler. Böylece piyasada rekabet avan-
tajı yakalamak için değer zincirinde katma 
değer arttırıcı faaliyetlerde bulunabilirler. 
Hatta uluslararası marka bile olabilirler. 
Hali hazırdaki bu kadar alt yapı varken, 
mevzuat açısından bir engel bulunmazken, 
desteklemeler doğru kullanılabilirse, ülke-
mizdeki kooperatifler pazarlamada AB’deki 
emsalleri kadar etkili işler başarabilirler. 
Piyasada gıda fiyatlarında ciddi bir rahat-
lama yaratabilirler..
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KOOPERATİFÇİLİK

Proje Yönlendirme Kurulu 
Toplatısı Bu Yıl Denizli’de 
Gerçekleştirildi

Türkiye’de Seçilmiş Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliklerinin 
Güçlendirilmesine Yönelik Türk – Alman Birliklerinin İş Birliği (TAKBİ 
Projesi) Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısı (PYK) 29.03.2022 tarihinde 
Denizli Bölge Birliğimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

PYK Toplantısında Merkez Birlikleri-
mizin Kurumsal Yönetim Endeksi (KYE) 
verileri incelenmiş, yıl sonuna kadar ula-
şılmak istenen mevcut durum görüşülmüş 
olup, Köy Koop Merkez Birliği Olarak he-
deflerimiz katılımcılara aktarılmıştır.

PYK Toplantısı Katılımcıları;
Türk Tarafı Başkanı:
Sayın Mehmet Ali KORKMAZ, T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Refor-
mu Genel

Müdürlüğü, Teşkilatlanma Daire Baş-
kanlığı, Koordinatörü

Alman Tarafı Başkanı:
Sayın Johanna SCHOLZ, Uluslararası 

Projeler, Eşleştirme Projeleri, Daire Baş-
kanlığı

Türk Tarafından Diğer Katılımcılar:
1. Sayın Eray ÇİÇEK, KÖY-KOOP 

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 
KÖY-KOOP Muğla Bölge Birliği Başkanı

2. Sayın Ahmet ERTÜRK, HAY-KOOP 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

3. Sayın Mehmet VAROL, KÖY-KOOP 
Denizli Bölge Birliği Başkanı

4. Sayın Turgay SOLMAZ, KÖY-KOOP 
Merkez Birliği Genel Müdürü

5. Sayın Mehmet TAŞAN, HAY-KOOP 
Merkez Birliği Genel Müdürü

6. Sayın Volkan ÖZTÜRK, HAY-KOOP 
Merkez Birliği Proje Koordinatörü

7. Sayın Adnan ŞEN, KÖY-KOOP Mer-
kez Birliği Proje Koordinatörü

8. Sayın Tolga TANRIVERDİ, KÖY-KO-
OP Denizli Bölge Birliği Müdürü

Alman Tarafından Diğer Katılımcılar:
1. Sayın Malte MÜLLER, GFA Danış-

manlık, Proje Sorumlusu
2. Sayın Andreas KAPPES, DGRV, Ulus-

lararası İlişkiler Müdürlüğü, Genel Müdür
3. Sayın Janine KARDEŞ, Almanya 

Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Tarım
Ataşesi, Ekonomi ve Ticaret Bölümü 

Asistanı
4. Sayın Peter ASMUSSEN, DGRV, 

Proje Sorumlusu
5. Sayın İfakat GÜRKAN, DGRV Tür-

kiye, Koordinatör
6. Prof. Dr. Salahattin KUMLU, DGRV 

Türkiye, Kıdemli Danışman
Moderatör: Sayın Gürkan İLTUŞ, DGRV 

Türkiye, Uzman, Ziraat Mühendisi
Tercümanlar: Serdar ÖZGÜN, Zehra 

BAYRAKTAR

Buzağı Destek Ödemeleri Yapıldı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek ödemelerine yönelik yapılan 
açıklamaya göre: üreticilere1 milyar liralık destek ödemeleri 22 Nisan 
2022 itibariyle yapıldı.

Bakan Kirişci’nin paylaşımında yer 
verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numara-
sının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik 
Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00’den 
sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi 
ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 
ve 8 olanlar için 29 Nisan saat 18.00’den 
sonra hesaplara aktarıldı.

Kirişci sosyal medya hesabından, “Üre-
ten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize 

hayırlı ve bereketli olsun” başlığıyla yaptığı 
paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 
1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ 
Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 
bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 
milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği 
kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, 
Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 
bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 mil-
yon 602 milyon 683 bin liralık destekleme 
ödemesinin yapıldığını ifade etti.

Sürdürülebilir toprak  
ve arazi yönetiminin teşviki: 

Üretken bir gıda sistemi sağlamak, kırsal 
yaşamı geliştirmek ve sağlık bir çevre 

elde etmek için esastır.

12 Mayıs Dünya Bitki Sağlığı Günü
Birleşmiş Milletler, bitki sağlığını korumanın açlığı sona erdirmeye, 
yoksulluğu azaltmaya, biyolojik çeşitliliği ve çevreyi korumaya ve 
ekonomik kalkınmayı artırmaya nasıl yardımcı olabileceği konusunda 
küresel farkındalığı artırmak için 12 Mayıs’ı Dünya Bitki Sağlığı Günü 
olarak belirlemiştir. 

Bu kapsamda Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürü Dr. Durali Koçak’ın ev sahipliğinde 
tertip edilen programa, FAO Orta Asya ve 
Türkiye Ofisi Temsilcileri, Bakanlık Birim 
amirleri, teknik ve idari personeli ile bitki 
sağlığı kapsamında faaliyet gösteren kurum-
ların temsilcilerinin katılımı ile 1. Dünya 
Bitki Sağlığı Günü programı düzenlendi.

Kutlamalarda; Bitki hastalık ve zararlıları 
nedeniyle tarımı yapılan kültür bitkilerinde 
yaşanan önemli kalite ve verim kayıplarına 
dikkat çekilerek konu hakkında farkındalığın 
oluşması ve kayıpların önüne geçilmesi-
nin hedeflendiği vurgulandı. Bu kayıpların 
en aza indirilmesi ve elde edilecek tarım-
sal ürünlerde arz istikrarının sağlanması, 
sürdürülebilir gıda güvenliğinin tesisi için 
alınması gereken tedbirler ve uygulanacak 

eylemlere dikkat çekildi. Gıda güvenliğinin 
tesisi, bitki sağlığı alanında planlı eğitim-
lerle biyoçeşitliliğin korunması, pestisit 
kullanımının kontrollü olarak azaltılması 
ile sürdürülebilir tarım modellerinin hayata 
geçirilmesi gerektiği belirtildi.

12 Mayıs Dünya Bitki Sağlığı Günü’nün 
anlam ve önemine binaen fuaye alanında, 
biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünle-
ri, izleme ve erken uyarı sistemleri, drone 
uygulamaları ile ilgili tanıtımlar yapıldı. 
Ayrıca Araştırma Enstitüleri, Gıda Labo-
ratuvarları ve İl Müdürlükleri de yapmış 
oldukları bitki sağlığı çalışmaları ile ilgili 
sergi açtı. Bu kapsamda Genel Müdürlük 
de geçmişten günümüze bitki sağlığı uy-
gulamalarını konu alan eğitim ve yayın 
materyallerini sergiledi.
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BİRLİKLERİMİZİ TANIYALIM

KASTAMONU BÖLGE BİRLİĞİMİZ
Kastamonu Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğimiz 22.03.1977 tarihinde kurulmuş, sadece 1980 yılına kadar faaliyet göstermiş, daha sonra 1996 yılına 
kadar hiçbir faaliyeti olmamıştır. 

1996 yılından itibaren yeniden çalışmala-
ra başlanılmış, özellikle üreticinin müşterek 
iş yapma gerekliliği duyduğu konularda, 
gelişmiş ülkelerdeki, kooperatifçilik vizyonu 
ve misyonu da dikkate alınarak, üretici-
nin örgütlü bir yapı içerisinde sorunlarını 
çözmelerine katkı sağlayabilmek amaçlı 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Birliğimiz, çalışma konuları itibari ile 
çok amaçlı bir birlik statüsünde olup, or-
tağı olan tarım, hayvancılık, ormancılık, 
sulama, ürün işleme, girdi temini ve ürün 
pazarlaması yapan birim kooperatiflere 
hizmet götürülmektedir.

Üst Kuruluş Üyelikleri
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri 

Merkez Birliğine (OR-KOOP) ve Köy 
Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Koo-
peratifleri Merkez Birliğine (KÖY-KOOP) 
ortak olup; yönetimlerinde etkin olarak 
görev alınmaktadır.

Birliğin Varlıkları
Birliğimizin;

• Üç katlı hizmet binası, 4 adet hizmet 
aracı,

• Süt toplama merkezleri 29 bölgede top-
lam 130,5 ton kapasiteli soğutma tankları,

• Yazıhamit Süt Toplama Merkezinde 
Merkezi Süt analizleri laboratuvarı    

• 7000 M2 alana kurulu yem üretim tesisi, 
Süt toplama merkezi (ana merkez) eğitim 
merkezi, Paketleme ünitesi,

• 47 personel sayısı
Tedarik ve Pazarlama Faaliyetleri
Süt Pazarlama Faaliyetleri
Birim kooperatif ortaklarının ürettikleri 

sütün pazarlanması ana faaliyet konuları-
mızdan birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
37 bölgede Birlik-Kooperatif iş birliği ile 
oluşturulan süt toplama merkezleri (STM) 
nde, 107 kooperatifin yaklaşık 4.000 orta-
ğına ait, günlük ortalama 150 tona yakın 
sütün firmalara pazarlanması, kooperatifler 
adına sözleşme yapılması, teminat alınması, 
STM’ lerin kontrol denetim bakım onarım 
ve ara toplama hizmetleri birliğimizce ya-
pılmaktadır. Süt alım İşçileri Birliğimiz 
tarafından istihdam edilmektedir. 

Diğer Ürünlerin tedarik ve Pazarlama 
faaliyetleri

Bölgemizde Üretilen yerel ürünlerden 
Siyez Bulguru, Tosya Osmancık 97 ve 
sarıkılçık pirinci, Siyez Buğdayı unu ve 
Taşköprü Sarımsağı paketleme ünitemizde 
paketlenerek Köy Koop markası ile pazar-
lanmakta, ayrıca kooperatif ortaklarının 
ihtiyacı olan, süt güğümü, süt soğutma tankı, 
muhtelif gıda maddesi ve benzeri ürünlerin 
temini ve pazarlanması sağlanmaktadır.

Birliğimizce 1997 yılından itibaren ko-
operatifleşme ve süt toplama merkezlerinin 
yapım süreci başlatılmıştır. 1997 yılında 
11 kooperatif ve 1 süt toplama merkezi ile 
başlatılan süreçte 2021 yılında toplam 109 
kooperatif ve 37 süt toplama merkezine 
ulaşılmış olup süreç devam etmektedir.

Tarımsal Destekleme Faaliyetleri
Birim kooperatif ortaklarımızın süt ve 

buzağı desteklemeleri birliğimizce yapıl-
makta ve üreticinin devlet desteklerinden 
azami ölçüde yararlanması sağlanmaktadır.

Bakanlığımız uygulamalarında süt des-
teklemesi örgütlü üreticiye verilmektedir. 

Buzağı desteklemesinde, örgütlü üreticinin 
bağlı olduğu örgüt üzerinden başvurması 
gerekmektedir. 

Üreticinin devlet desteklemelerinden 
azami ölçüde yararlanabilmesi için uygu-
lamanın ilk başladığı yıllardan bu tarafa 
Birliğimizce bu hizmetler verilmeye devam 
edilmektedir.

Ormancılık Faaliyetleri
Birliğimiz ortağı olan 190 civarında ko-

operatif, bölgemizde yapılan yıllık 4 milyon 
M3 orman üretiminin yaklaşık %60’ını 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda birliği-
mizce aşağıda belirtilen hususlarda teknik 
ve idari destek verilmektedir.
• Talepte bulunan kooperatiflerin % 25 

emvallerinin pazarlanması,
• Kooperatifler için ORKÖY’e proje ha-

zırlama ve kredilendirme desteği,
• İdare ile olan fiyat uyuşmazlıklarında 

teknik destek, 
• Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) orman 

işçiliği sınavlarının yapılması.
• AB Orman İşçiliği projesi

• Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu 
(ORKOOP merkez Birliği ile müşterek)
Eğitim Ve Denetim Hizmetleri
Uygulanan AB ve UNDP projeleri ile 

ortaklara yönelik eğitim ve uygulama faali-
yetleri yürütülmüştür. Birliğimizce bu süreç 
devam ettirilmekte bizzat alanda üreticilerin 
ve kadın çiftçilerimizin eğitimine devam 
edilmekte, Birim kooperatiflerin genel ku-
rullarının önemli bir kısmına katılınmakta 
ayrıca Tarımsal Yayım ve danışmanlık hiz-
meti verilmektedir. 

Muhasebe Faaliyetleri
Birliğimizde istihdam edilen sözleşmeli 

Mali Müşavir ve Birlik tarafından istih-
dam edilen muhasebe personeli tarafından 
Birlik Muhasebesinin yanında 130 birim 
kooperatifin yasal muhasebesi tutulmakta 
ve birliğimizin önemli hizmet alanlarından 
birini oluşturmaktadır.

Ayrıca Hanönü ilçemizde hizmete gi-
ren şubemizde 16 kooperatife muhasebe 
hizmeti verilmekte, ayrıca, Birliğin diğer 
hizmetlerinden daha etkin bir şekilde ya-
rarlandırılmaktadır.

Proje Faaliyetleri 
Birliğimizce projeli çalışmalara özen 

gösterilmiş, hem Birlik hem de birim koo-
peratifler adına çeşitli finans kuruluşlarından 
proje alınarak alt yapının güçlendirilmesine 
ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine 
çalışılmıştır. Bu kapsamda; AB, UNDP, 
TKDK, KIRSAL KALKINMA, KUZKA, 
ORKÖY ve İFAD projeleri uygulanmış 
bir kısmı halen devam etmektedir. DGRV 
ile her iki dönemde de çalışmalara devam 
edilmiş, bu süreçte Birliğimiz adına önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. 

Proje Destek Birimi
Birim kooperatiflerin ve ortakları için 

farklı finans kuruluşlarına proje hazırlan-
ması ve uygulanması yönünde çalışma-
lar yapmak, proje geliştirme konularında 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek 
ayrıca birliğimizce uygulanacak projeleri 
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KOOPERATİFÇİLİK

Dr. Nezaket CÖMERT
Ziraat Yüksek Mühendisi

Sümerler’de Tarım Hukuku
Sümerlerde halkın çoğunluğu çiftçi olup bitkisel üretim ve hayvansal 
üretim ile uğraşıyorlardı. 

Sümerlerin asıl ekonomik kaynağı tarım-
sal üretimdi. Bu yoğun tarımsal faaliyete 
yönelik olarak da Mezopotamya’da hukuk 
sistemini düzenleyen ve yazılı hale getiren 
ilk kavim Sümerler olmuştur. Daha sonraları 
bu coğrafyaya gelip yerleşen Sami asıllı 
kavimler, Sümerlerin yazmış olduğu hukuk 
metinlerinden etkilenerek kendi kanun ve 
fermanlarını ortaya koymuşlardır. İlk ya-
zılı hukuk metni Sümer Kralı Urukagina 
tarafından oluşturulmuştur. Kral bu reform 
metnini devlet adına çalışan ve yetkilerini 
kötüye kullanan görevlilere karşı hak ve 
adaleti tesis etmek için hazırlamıştır1. 

Sümerler tarafından hazırlanan daha 
sonra ise Sami asıllı Akad, Babil ve Asur 
toplumlarınca geliştirilen hukuk metinle-
rinde, devlet memurları, bahçıvan, çoban, 
mevsimlik işçi, depo görevlisi (emanetçi), 
sağlık görevlileri, berber, rahibe, biracı ka-
dınlar, sütannelik, mimar-usta ve tüccar 
gibi çeşitli meslek grupları için meslek 
ahlakı, görev bilinci, alım-satım, fiyatla-
rın belirlenmesi ve tazminat konularında 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle 
de yapılan işin sorumluluğu tamamen işi 
yapana yüklenmiştir.

Hukuk kurallarının sağlıklı uygulana-
bilmesi için taraflar arasında çoğu zaman 
bir sözleşmenin yapılması şart koşulmuş 
ve hak arama yapılan sözleşmenin ortaya 
konulmasıyla gerçekleşmiştir. Hukuk kural-
larının sağlıklı uygulanabilmesi için taraflar 
arasında çoğu zaman bir sözleşmenin yapıl-
ması şart koşulmuş ve hak arama yapılan 
sözleşmenin ortaya konulmasıyla gerçek-
leştirilmiştir. Kent-devletlerinin her birinde 
de ayrı bir hukuk sistemi geliştirilmiştir. 
Bu sistemler, kendi yerel ihtiyaçları, talep 
ve beklentileri doğrultusunda şekillenmiş 
ve bunlar arasında en gelişmiş olanı ise 
Lagaşlıların hukuk sistemi olmuştur. Sümer 
kanunlarında para cezalarının da öne çıktığı 
görülmektedir. Aşağı Mezopotamya’da bu-
lunan Sümerlerin kralı Urgakina tarafından 
ilk yazılı kanunlar oluşturulmuştur (M.Ö. 
2375). Lagas Kralı Urukagine tarafından 
oluşturulan kanunların cezalandırma yön-
temleri,  “fidye” yani “bedel” sistemine 
dayalıydı2.

İlk yasa koyucu Ur-Nammu adlı Sümerli 
bir hukukçu ve kraldır. Ur-Nammu kanun-
ları bir başkasının asılsız yere suçlanması, 
kaçak köleler, yaralamalar ve bir başka-
sının tarlasına zarar verme gibi konuları 
düzenlemiştir.

Sümerlerde İşçiler ve iş hukuku da ayrıca 
düzenlenmiştir. Sümer’in asıl üretici işçileri, 
yan bağımlı kimselerden oluşuyordu. Bunlar 
1 http://akdishukuk.com/urgakina-kanunlari/
2 http://akdishukuk.com/urgakina-kanunlari/

mabede ve saraya kısmen bağımlı idiler. 
Kıtlık ve felaket zamanlarında bu kimse-
ler bir tür sigortaya alınmış oluyorlardı. 
Bunlar daha çok tarımda ve tarımla ilgili 
endüstride ve madencilikte çalışıyorlardı. 
Tarım ve tarımla ilgili işlerde çalışan işçiler, 
köleler ve yarı bağımlı olan kimselerden 
oluşuyordu. İşçiler genellikle bir mukavele 
ile alınırlardı, ücretleri bir senelikti. Bir 
işçi mukavelesinde, işçinin ayda üç gün 
çalışmayacağı, dinleneceği yazılıdır ki, bu 
da en az 4 bin yıl önce çalışanlara belirli 
bir dinlenme zamanı verildiğini gösterir. 
Ayrıca, Akadca yazılı Hammurabi kanun-
larında da, hem işçilerin, hem de işveren-
lerin güvence altına alındığı kaynaklardan 
anlaşılmaktadır3.

İsin şehrinin beşinci kralı Lipit-İştar 
Dönemi’nde (M.Ö. 1934-1924) Sümerce 
yazılmış olan yasada bahçe işlerini yapmak 
için tutulan (kiralanan) bahçıvanlardan söz 
edilmektedir. Bu yasanın ilgili 7. maddesi 
ve 8.maddesinde bahçe işlerinde çalışanların 
uyulması gereken hükümlere yer verildiği 
görülmektedir.

Eşnunna kanunlarının 9. maddesi de 
harman yapmakla görevli bir işçinin göre-
vini yerine getirmemesi durumunda alacağı 
cezayı içermektedir. Bu 9.madde işveren 
ve işçi arasındaki hukuki bağlılığı içeren 
bu maddeden işçinin emeğinin karşılığının 
işe başlamadan önce verildiği ve bunun 
yasalarla korunduğu açıkça belirtilmiştir. 
Kanunun 36. maddesinde tarımsal ürünlerin 
ve diğer değerli eşyaların saklanması için 
depoya koyulduğu ve bunun saklanması 
için gerekli hususlar belirtilmiştir4.

Sonuç olarak, Sümerler bir tarım toplu-
mu olduğu için tarlayı sürene, hayvanı da 
sağana vermişlerdir. Bu kurallar mülkiyet 
hakkının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Sümerlerden sonra Babil Kralı Hammura-
bi’nin yaptığı kanunlar da önemli bir yere 
sahip olmuştur.

3 S.Akyüz ; “Mezopotamya ‘da Hukuk’’, Mozaik 
Kültür Dergisi, Sayı 3, Yıl: Aralık 2020.
4 Y. Kılıç, F. Erdem ; ‘’Eski Mezopotamya Hukûku’nda 
Meslekî Suçlara Verilen Cezalar’’. Akademik Tarih ve 
Düşünce  Dergisi, Yıl: 2015, Cilt 2(7), s.1-30.

yürütmek amacıyla Proje Destek Birimi 
oluşturulmuştur.                                                                                 

İnsan Kaynakları Faaliyetleri
Birliğimizin çalışan kadrosunun giderek 

gelişmesi ve mevzuatın yakından takibinin 
önem kazanması dikkate alınarak İnsan 
Kaynakları Birimi oluşturulmuştur. Bu 
birimin amaçları arasında kurumsallaşma 
çalışmaları da bulunmaktadır. Birliğimiz 
kurumsallaşmaya yönelik verilen hizmeti 
de artırmayı amaçlayarak yönetmelikler 
ortaya koymuş ve uygulamaları kolaylaş-
tıracak formlar geliştirmiştir. 

TAKBİ Projesi kapsamında uzman 
desteğiyle birlikte Belge yönetim siste-
mi çalışmaları yapılmış, Özlük dosyaları 
gözden geçirilerek eksikleri giderilmiş, 
özlük dosyasında yer verilmesi gereken 
evraklar (görev tanımları- iş akış şema-
ları) tamamlanmış, Yıllık izin ve mesai 
düzenlemeleri yapılmış ve uygulamaya 
konulmuştur. Bununla beraber İş Sağlığı 
ve Güvenliği alanında da çalışmalar baş-
latılarak iş güvenliğini sağlamak amacıyla 
gerekli işlemler yapılmıştır.  

Kurumsal iletişim faaliyetleri kapsa-
mında gelişen birliğimizin dünden bugüne 
gelişimi ve faaliyet alanlarının tanıtımına 
yönelik Kastamonu Üniversitesi ile protokol 
hazırlanarak tanıtım ve spot programların 
hazırlanması yönünde çalışmalar yapılmıştır. 

Kurumsal Gelişim İle İlgili Çalışmalar
Danışma Kurulu ve Sektörel Delegas-

yon Faaliyetleri: 
Birim kooperatifler ana faaliyet konu-

larına göre sektörel bazda gruplandırılmış, 
bölgelerden seçilerek gelen sektör temsil-
cileri ile belirli sürelerde ilgili kurum ve 
kuruluşlarında katılımıyla sektörün sorunları 
ve çözüm önerileri tartışılmaktadır. 

Mevzuat Çalışmaları: 
Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi sü-

recinde kurumsallaşma faaliyetleri kapsa-
mında, uygulanacak kuralları ihtiva eden 
yönetmelikler ve formlar hazırlanmıştır. Bu 
kapsamda, Personel Yönetmeliği, Danış-
ma Kurulu Yönetmeliği, Disiplin Yönet-
meliği, Satın Alma ve İhale Yönetmeliği, 
Avans ve Kredi Yönetmeliği uygulamaya 
konulmuştur. 

Veri Tabanı Çalışmaları: 
Birliğe bağlı birim kooperatiflerin tüzel 

kişilik bilgileri ve kooperatif ortakları ile 
ilgili bilgilerin güncel olarak tutulabildiği 
özel yazılım program kullanılmaktadır. Bu 
kapsamda kooperatiflere ait verilerden yarar-
lanarak ortaklık işlemleri, genel kurul dokü-
manlarının hazırlanması, sütün kaliteye göre 
fiyatlandırılması, süt ve orman bordroları, 
destekleme dokümanlarının hazırlanması 
ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde veri 
tabanından yararlanılmaktadır. Veri tabanı 
sisteminin izlenebilmesi ve uygulanabilmesi 

amaçlı olarak il/ilçe Müdürlüklerimize ve 
birim kooperatiflerimize ayrı ayrı şifreleri 
verilmiştir.

Belge yönetim sistemi: 
Birliğimizce kullanılmakta olan dos-

yalama sistemi üzerinde çalışma yapılmış 
DGRV tarafından sağlanan uzman desteği 
ile standartlara uygun bir dosya planı ha-
zırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Arşiv 
yönetimi ile ilgili çalışmaya devam edil-
mektedir.

Stratejik Plan Çalışmaları:
DGRV projesi kapsamında 2014-2017 

yıllarını kapsayan 1. Dönem stratejik plan 
hazırlanmıştır. TAKBİ projesi kapsamında 
2. Dönem stratejik plan çalışmalarına baş-
lanılmış olup süreç içerisinde bu çalışmalar 
sonuçlandırılacaktır.

Kurumsal İletişim ve Yayın Faaliyetleri: 
Birliğimizin dünden bugüne gelişimi 

ve faaliyet alanlarının tanıtımına yönelik 
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesince tanıtım filmi ve spot programlar 
hazırlanmıştır. Kamuoyunu, personeli ve 
paydaşları bilgilendirmek amacına yönelik 
olarak yerel basından yararlanma, Web say-
fası, SMS, ortak mail hesabı ve Whatsapp 
grubu kullanılmak suretiyle bilgilendirme ve 
iletişim faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Diğer taraftan Panel, çalıştay ve konfe-
rans gibi etkinliklere, TV ve radyo prog-
ramlarına katılınmakta, tebliğ ve bildiriler 
sunulmaktadır. Birliğimizle ilgili olarak 
üniversite tarafından araştırma çalışmaları 
yapılmış ve kitap halinde yayınlanmıştır. 
Ayrıca değişik konularda kitap broşür gibi 
yayınlar hazırlanarak eğitim materyali ola-
rak kooperatif ortaklarımızın hizmetine 
sunulmuştur. • 
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GÜNDEM

Kooperatif İlkeleri -I-
1895 yılında kurulduğundan bugüne kadar Uluslararası Kooperatifler 
Birliği (ICA) kendisine bağlı tüm kooperatif örgütler tarafından 
“Kooperatif Değerleri ve İlkelerinin Koruyucusu” olarak kabul edilmiştir. 
Bu nedenle de kooperatif değerleri ve ilkelerine ICA sahip çıkmakta ve 
gerekli görüldüğü takdirde revize etmektedir.

1995 yılında, yani ICA’nın 100. Kuruluş 
yıldönümünde Manchester’da toplanan 
ICA Genel Kurulu kooperatif ilkelerinin 
dayandığı temel değerleri tespit etti ve en 
son 1966 Viyana Kongresinde kabul edil-
miş olan altı kooperatif ilkesini yeniden 
gözden geçirerek bir ekleme ile kooperatif 
ilkelerinin sayısını yediye yükseltti.

Kooperatif İlkerleri;
1. Gönüllü ve herkese açık ortaklık
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme 
6. Kooperatifler arası iş birliği
7. Topluma karışı sorumlu olma 

1. Gönüllü ve Herkese Açık 
Ortaklık 

Kooperatife girişin gönüllü olması gerek-
tiğini ifade eden bu ilke ırk, din, dil ve sınıf 
ayrımı yapılmaksızın kooperatifin belirlediği 
amaçlara uyan ve istenen sorumlulukları 
yerine getiren herkesin kooperatif üyesi 
olabileceği anlamına gelmektedir.

Kooperatife ortak olanlar kalmaya veya 
ayrılmaya zorlanamaz. Kooperatifin açık 
olma niteliğinin sürekli olarak korunması, 
şartlar uygun olduğu sürece kooperatife 
ortak olmak isteyen herkese kapının her 
daim açık olması gerekmektedir. Dini ve 
politik tarafsızlık kooperatif içinde birliği 
sağlamak için ırk, din ve politik görüşlere 
dayalı ayrımcılığın yapılmamasını ifade 
etmektedir. Bazı ülkelerdeki siyasi, dini 
ve ırki sebeplerden dolayı kooperatifçilik 
hareketinin zarar görmesi bu anlayışta etkili 
olmuştur. Açık Üyelik ilkesinden koope-
ratifin herkese açık olması anlaşılmama-
lıdır. Kooperatife ortak olacak adaylardan 
birtakım özellikler aramak kooperatiflerin 
hakkıdır. 

Kooperatiflere serbestçe girebilmeyi 
ifade ve teşvik eden serbest giriş ilkesi ko-
operatiflerin büyümelerini, bütünleşmele-
rini ve büyük ölçek etkisini yakalamalarını 
teşvik eden temel ilkedir. 

Adnan ŞEN
Köy-Koop Proje Koordinatörü

Metan Gazı Tehlikesi
27 Nisan 2022 tarihinde Muğla Bölge Birliğimiz faaliyet alanında 
bulunan Muğla ili Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde İlkay ALTINDAL, 
Kenan CAN, Taner KARAÇİM ve Tuncay ALTINDAL 'ın metan gazı 
zehirlenmesine dayalı olarak hayatını kaybetmeleri hepimizi derinden 
etkilemiştir. 

KÖY- KOOP Merkez Birliği olarak 
vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rah-
met, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı 
diliyoruz. 

Yaşanan bu elim hadise özellikle kırsal 
alanlarda yaşanan ve yaşanma ihtimali olan 
bu tarz kazalara dikkat çekilmesi ve bu 
konuda daha çok bilgilendirme yapılması 
gerekliliğini gözler önüne sermiştir.

Metan gazı kokusuz bir gaz olup, toprak 
altında olabileceği gibi genellikle açılıp 
temizlenmeye çalışılan insan ya da hay-
vansal atık bulunan fosseptik çukurlarda 
da bulunabilir. Hayvan gübresi ve bitkisel 
atıklar çürümeleri esnasında metan gazı 
açığa çıkardıkları için, uygun yöntemlerle 
havadaki serbest oksijen ile birleştirilerek 
çiftliklerde doğalgaza çevrilerek ısıtmada 
enerji kaynağı olarak da kullanılabilmek-
tedir. 

Metan gazı, başka bir kimyasalla 
%5 oranında dahi karıştığında 

zehirli ve yanıcı-patlayıcı 
olabilmektedir.  Havadan ağır bir 

gaz olduğu için çukurda birikir ve 
metan gazı birikmiş bir çukurun 

içinde kazı yapmakta olan kişi, 
çürük yumurta kokusuna benzer bir 
koku hissettiğinde saniyeler içinde 
derhal orayı terk etmelidir.  Metan 

gazı zehirlenmesinden şüphelenilen 
bir kişinin ise saniyeler içinde 
derhal o çukurdan çıkarılması 

gerekir. Birden fazla kişinin metan 
zehirlenmesi yaşamasının sebebi, 

çukurlarda metan zehirlenmesi 
yaşayan bir kişiyi diğerlerinin 

çıkarmaları esnasında gerektiği gibi 
süratli davranamamaları sonucunda 

kurtarmaya gelen diğer kişilerin 
de çok kısa bir sürede metan 

zehirlenmesi ile karşılaşmalarından 
kaynaklanır.

Günümüzde Metan gazı birikmiş olan 
bir kuyu veya fosseptik çukurun kazısı ya-
pılırken metan gazı, solunum esnasındaki 
oksijenin yerini alarak öldürücü olmaktadır. 
Böyle çukurlarda kazı yapan, ya da taş örme 
ya da beton kalıp yapmaya çalışan kişilerin 
metan zehirlenmesi sonucu saniyeler içinde 
ölüm tehlikesi ile karşılaşma ihtimali her 
zaman mevcuttur. Kazı işlemlerinin insan 
el gücü olan kazma, kürek gibi aletlerle 
değil, ekskavatörle yapılması gerekir. 

Açılmış olan bir çukurda duvar örme 
veya kalıplama işleri yapılırken de her ih-
timale karşı o çukura kompresörle hava 
verilerek olması muhtemel metan gazının 
seyreltilmesi gerekir. Bu uygulamada dahi 
gerek toprak, gerekse fosseptik çukurlarda 
metan gazı zehirlenmesi yaşanabileceğin-
den çukur içinde uzun süre kalınmamalıdır.

Çiğ Süt Analizindeki Son Durum
Resmi gazetede yayınlanan “Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına 
İlişkin Tebliğ” kapsamında sanayiye arz edilecek olan çiğ inek sütünün 
bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak 
çiğ süt üretiminde kalitenin arttırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi 
ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması amaç edinilmiştir.

Yayımlanan tebliğ doğrultusunda böl-
ge birliklerimizden S.S Denizli Bölgesi 
Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı 
Kooperatifler Birliği( Denizli Köy Koop 
) Çiğ İnek Sütünün Analiz çalışmalarına 
hız kesmeden başarılı bir şekilde devam 
etmektedir.

Ayrıca yapılan analiz çalışmaları Denizli 
bölgesiyle sınırlandırılmamış olup Köy 
Koop Merkez Birliği ortaklarından olan S.S 
Burdur Köy Koop, S.S Isparta Tar Koop 
ve S.S Muğla Köy Koop birliklerimizin 
ve çevre illerden talep edilen diğer bölge 
birliklerinin’ de analiz çalışmaları başarılı 
bir şekilde Denizli Köy Koop Bölge Bir-

liğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Mart ayı içerinde yapılan analiz 

çalışmalarında Denizli Bölge Birliğimiz 
toplamda 1.901 adet analiz hizmetini ba-
şarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktadır.



KÖY-KOOPHABER | MAYIS 2022  |  7   

TARIM TAKVİMİ - ETKİNLİKLER

MAYIS AYI TARIM TAKVİMİ
TARLA ZİRAATI

a) Yazlık ekim yapılacak tarlalarda 
sürüm, ikileme, üçlemeler ve gübreleme 
yapılır. Kaymak kırma, çapa ve ot alma 
amacıyla tırmık ve kültüvatörle toprak işle-
mesi devam eder. Çeltik tavaları hazırlanır. 
Yerfıstığında boğaz doldurulur.

b) Pamuk, ayçiçeği, susam, fasulye, soya, 
çeltik ve bostan ekimi ile tütün fidelerinin 
dikimi yapılır.

c) Sulama, çapalama, hereğe bağlama, 
seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır.

d) Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara 
karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

e) Sıcak bölgelerde erkencil hububat 
çeşitleri hasat edilir, harman hazırlığı ya-
pılır. Yem bitkilerinin ve çayır otlarının 
biçilmeleri başlar.

MEYVECİLİK

a) Bahçelerde ve fidanlıklarda toprak 
işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam 

eder. Toprak işlemesiyle birlikte gerekli 
gübreler verilir.

b) Bazı soğuk bölgelerde fidan dikimi 
ay sonuna kadar devam eder. c) Bahçe ve 
fidanlıkta her türlü bakım, taçlandırma, bu-
dama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır. 
Aşılama genel olarak kalem aşısı şeklinde 
devam eder. Bazı bölgelerde sürgün göz 
aşısına başlanır. Geçen mevsimde yapılarak 
tutmayan aşılar yenilenir. Sıcak bölgelerde 
ağaçlara kireç badanası yapılır.

d) Görülebilecek her türlü hastalık ve 
zararlılara karşı mücadele edilir.

e) Can erik, kiraz, vişne, yenidünya, 
kayısı, badem hasadına başlanır.  

SEBZECİLİK

a) Bazı bölgelerde sıcak ve soğuk yastık 
işleri devam eder.

b) Sebze ekilecek ve fide dikilecek 
topraklar hazırlanır. Her çeşit sebze için 
gerekli gübreleme yapılır.

c) Her çeşit sebze tohumu ekimi ile fide 
dikimi tavalara yapılır.

d) Çapalama, sulama, hereklere alma 
ve uç alma işleri devam eder.

e) Her türlü hastalık ve zararlılarla mü-
cadele yapılır.

f) Ay boyunca her türlü sebze hasadı 
yapılarak ambalajlanır ve pazara sevk edilir.

BAĞCILIK

a) Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak 
işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır.

b) Asma çubukları dikimi devam eder.
c) Serince bölgelerde budama, boğaz 

açma, aşılama devam eder. Ilık bölgelerde uç 
alma ve hereklere bağlama işleri yürütülür.

d) Mildiyö ve külllemeye karşı müca-
dele yapılır. Diğer zararlılarlada savaşılır.                                                   

HAYVANCILIK

a) Ahır işleri ay boyunca devam eder.

b) Bazı serin bölgelerde henüz meraların 
yetersizliğinden yem takviyesi olarak ahır 
besisi yapılır. Hayvanlarda kırkım yapılır.

c) Doğumlar kısmen azalmakla beraber 
bazı bölgelerde devam eder.

d) Mera ıslahları yapılır. Ve dışarda 
otlatma bütün bölgelerimizde devam eder.

e) Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarıy-
la mücadele yapılır.                      

 TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde bakım temizlik ve kireçle 
dezenfeksiyon yapılır. Kümeslere kuşların 
girmemesi için pencerelerin kafeslenmesine 
devam edilir.

b) Kuluçka işleri ay boyunca devam eder.
c) Tavuklara özellikle yeşil yem veril-

melidir. Bu konuda en iyisi yumurta verimini 
arttıran yoncadır.

d) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı ko-
ruyucu aşılar ve önleyici ilaçlar yapılmalıdır.

ARICILIK

a) Arıların kolay çalışmalarını temin 
için kovanlarda bakım ve temizlik işleri 
devam eder. Özellikle modern kovanların 
kullanılması bu işi sağlamada önemlidir.

b) Arı malzemeleri işler durumda bulun-
durulur. Oğul verme ay boyunca devam eder.

“Köylünün Örgütlü Gücü”
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KOOPERATİFÇİLİK

Zeytinin Tarihçesini Biliyor musunuz?
Hepimizin evinde afiyetle yediği, siyahından yeşiline sabah akşam tüketebileceğimiz en nadir yiyeceğimiz zeytinin tarihini ne kadar biliyoruz? 

Her gün yesek de bıkmayacağımız zey-
tinin adı Antik Yunan’da elaia, Latince olea, 
İbranice “zeyt” olarak geçer ve tarihin en 
eski çağlarından günümüze uzanan, uzun 
ve geniş bir öyküsü vardır zeytinin. Mi-
lattan yaklaşık 10.000 yıl önceye dallarını 
uzatan zeytin ağacı, çağlar devirmiş, birçok 
imparatorluğun yıkılıp gitmesini izlemiş, 
bambaşka medeniyetlerde, başka başka 
anlamlar yüklenmiş ama hep vazgeçilmez 
olmuştur.

Zeytin, Akdeniz’e kıyısı olan tüm ül-
kelerde doğum, evlenme, dini törenler 
vb. değişik amaçlarla günlük hayatta yer 
almıştır. Anadolu’da yaşayan eski mede-
niyetler zeytin ve zeytinyağını dini kut-
samalarda, nazardan korunmada, birçok 
hastalığın tedavisinde, yapay aydınlatmada 
vb. kullanmışlardır. Tüm dinlerde zeytin, 
bereket, barış, akıl, uzun ömür ve olgunluk 
gibi aynı simgesel anlamları taşımaktadır. 
Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda 
zeytin ve zeytinyağının sağlık üzerindeki 
olumlu katkıları olduğu ispatlanmıştır.

Neden Zeytin Tüketmeliyiz?

Çünkü zeytinden elde edilen zeytinya-
ğının içeriğinde olein, E vitamini, hidro-
karbonlar ve faydalı asitler bulunmaktadır. 
Zeytin bol kalori içermesinin yanında tüm 
bu faydaları sadece yağında değil, kendi 
bünyesinde de bulundurmaktadır. 

En önemli özelliklerinden biri 
de şekeri ve yüksek tansiyonu 
düşürmesidir. Yağı ise sarılıkta 

çok faydalıdır, karaciğeri çalıştırır, 
safrayı arttırır, karaciğer ağrılarını 

keser. Unutulmamalıdır ki yağlar 
mide de değil bağırsaklarda 

sindirilmektedir. Ayrıca zeytinyağı 
kolesterolün damar tıkanıklığına yol 

açan LDL bileşenini azaltırken iyi 
kolesterol dediğimiz HDL’yi ise hiç 

etkilemez. 

Kızartmalarda kullanılabilecek en sağ-
lıklı yağdır zeytinyağı. Zeytin gastrid ve 

ülserlere karşı koruyucu bir rol oynar ayrıca 
kabızlığa iyi gelir. Zeytin ve zeytinyağının 
içerdiği E vitamini dokuların yaşlanmasını 
önler ve yaşlanmanın beyin fonksiyonları 
üzerindeki kötü etkilerini azaltır. 

Doğal bir besindir; doyurucudur, lezzet-
lidir, geleneksel bir katıktır. Besleyicidir, 
içerdiği protein, vitamin ve antioksidanlar 
zeytinin birçok derde ilaç olduğunu kanıtlar. 
Dünyanın tartışılmaz en sağlıklı yağının 
hammaddesidir. Bereketlidir. Yağıyla, ışı-
ğıyla, sabunuyla, prinasıyla ilk çağlardan 
beri insanlığın hizmetindedir. Bir kültür 
ve yaşam biçimidir.

Sağlıklı ve uzun ömürlü nesiller yetiş-
tirmek, Akdeniz yaşam tarzının, ülkenin 
tamamına hakim olması başlıca temel 
özelliğidir.

Siyah Zeytin mi Yoksa Yeşil 
Zeytin mi Daha Faydalıdır?

Bakıldığı zaman siyah zeytin ile yeşil 
zeytin arasında büyük farklar yoktur. Zeyti-
nin her iki hali de çok değerli bir besindir ve 
her ikisi de gönül rahatlığıyla tüketilebilir. 
Ülkemizde beslenme alışkanlıklarına bak-
tığımızda siyah zeytin tüketiminin açık ara 
önde olduğunu görüyoruz. Kahvaltılarda, 
salatalarda ve diğer kullanım alanlarında 
en çok siyah zeytinin tercih edildiğini gö-
rüyoruz. Yağ oranı açısından daha siyah 
zeytin daha yoğun olduğu için kalorisi de 
yüksektir. 15 gramlık zeytinin yeşilinde 
21,5 kalori bulunurken, siyahında 53 kalori 
bulunmaktadır.

Diğer yandan siyah zeytinde sodyum ve 
fosforu fazla iken yeşil zeytinde su çok ve 
A vitamini yüksektir. Her iki zeytin türü de 
kansersavar bir görev üstlenirken, kemikleri 
koruyucu bir yapıya sahiptir. Bu ve bunun 
gibi yüzlerce faydası olan zeytinin yeşili 
de siyahı da yeterince tüketilmelidir.

Yeşilyurt Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Köy-Koop bünyesinde bulunan Zeytin-
yağı üretim tesislerinden biri olan Yeşilyurt 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Muğla Bölge 
Birliğimizin ortağıdır. 

Kooperatifin 350 ortağı bulunmaktadır.
Zeytinyağı üretim tesisinde 2 tane üretim 

hattı bulunmaktadır.
Fabrikada sezonda günlük ortalama 

40 ton zeytin işlenerek 5 ton zeytinyağı 
üretilmektedir. •


