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Değerli Okuyucular, 

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri (FAS) elektronik 
bülteninin ikinci sayısına hoş geldiniz. 

Covid-19 salgınının patlak vermesiyle neler 
yaşayacağımızı bundan birkaç ay önce kim tahmin 
edebilirdi! Dedikleri gibi, planlamaya yönelik tüm 
çabalarımıza rağmen, her zaman doğa ananın insafına 
tabiyiz. İşte hayat böyle bir şey.

Bununla birlikte, sadece burada değil, dünya çapında 
uygulanan çeşitli kısıtlamalar, çiftçilik ve tarımın 
daha güçlü bir şekilde takdir edilmesine yol açmıştır. 
Sağlık, güvenlik risklerine ve tüm ekonomik sektörler 
üzerindeki geniş etkilere rağmen, çiftçiler cesurca 
öne çıkmış ve topluluklarımız için gıda ve taze ürünler 
üretmeye devam etmişlerdir. Gıda güvenliğini sağlamak 
ve binlerce çiftçi ailenin geçim kaynağını korumak için 
desteklerin neden ve nereye sağlanması gerektiği 
üzerine herkesin düşünmesini gerektiren durumlar işte 
bu gibi durumlardır.

Yoğun bir baharı geride bırakıp, sıcak yaz aylarına 
yaklaştığımız bugünler, çiftliğinizi önümüzdeki 

mevsimde sorunsuz çalışma koşullarına hazırlamak 
için ne yapılacağı üzerine düşünmek için de harika bir 
zaman. Bu sayıda, size daha fazla yol gösterebilecek ve 
ilham verebilecek yararlı bilgiler paylaşıyoruz.

Bu sayıda size proje aracılığıyla sunulan tarımsal 
danışmanlık hizmetleri hakkında makaleler ve 
söyleşilerin yanı sıra çiftçilere yönelik ilk mesleki eğitim 
programını başlatmak için yürütülen çalışmalarla ilgili 
haberler sunuyoruz. Ayrıca tarımdaki bazı yenilikçi 
teknolojilerle ve tarım için alternatif besin kaynakları 
üzerine yapılan denemelerle ilgili en son haberleri ve bir 
yerel çiftçi kuruluşu hakkındaki makaleyi paylaşıyoruz. 

Çaylarınız ve kahveleriniz eşliğinde hepinize güzel 
okumalar ve tarlalarınızda ve çiftliklerinizde ailenizle 
birlikte güvenli şekilde tadını çıkarabileceğiniz büyük 
başarılar diliyoruz.

En iyi dileklerimizle,
FAS Proje Ekibi
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3 Şubat 2020 günü, Avrupa Komisyonu (AK) “Tarıma 
Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” çağrısı kapsamında 
sunulan başvuru dosyalarının değerlendirme sonuçlarını 
açıkladı.  

Sonuçların açıklanması, pek çok kişi için iyi haber 
anlamına gelmekle birlikte, çağrının uygulanmasına 
yönelik daha çok iş yapılması gerektiği anlamına da 
geliyordu. Seçilen başvuru sahiplerinden, bir sonraki 
adım olarak ek uygunluk doğrulamaları için daha fazla 
bilgi sunmaları istendi. 

Söz verildiği gibi, başvuru sahiplerine, AB tarafından 
finanse edilen Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin 
Uygulanmasına Yönelik Teknik Destek Projesi (FAS) 
aracılığıyla yardım edilmiştir. Proje, sunulan ücretsiz 
hizmetler hakkında bilgi vermek amacıyla seçilen ve 
yedek listede yer alan tüm başvuru sahipleri ile iletişime 
geçmiştir. Destek talebinde bulunan neredeyse tüm 
başvuru sahiplerine randevu verilmiş ve bir FAS 
danışmanı ile kişiye özel bir görüşme ayarlanmıştır. 
Yükümlülükler açıklanmış ve gerekli formlar 
doldurulmuştur. Bütün bilgi ve belgelerin doğru ve 
tamam olduklarını kontrol etmek için ikinci bir randevu 
ayarlanmıştır. Daha sonra danışmanlar, verilen son 
teslim tarihinden önce bu bilgilerin Sözleşme Makamına 
sunulması konusunda ilgililere destek olmuşlardır.

Projelerin sözleşmelerinin imzalanma süreci Mart 
2020’de Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla farklı bir 

seyir izlemiştir. Önleyici tedbirlerin devreye sokulması, 
toplantı, bireysel görüşme planları ve sözleşmelerin 
imzalanması sürecinin sonuçlandırılması için diğer 
belge alışverişleri ve gerekliliklerin alternatif yollar 
izlenerek yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Sözleşme sürecine ilişkin son teslim tarihlerine 
uyulması zorunluluğu devam etmekteydi ve bu nedenle 
FAS olarak danışmanlarımız, çiftçilere ulaşmak ve 
çalışmaları sürdürmek için teknolojiden ve diğer iletişim 
araçlarından faydalandılar. Çiftçilerin akıllı telefonlar, 
çeşitli telefon uygulamaları, e-postalar, kısa mesajlar 
ve elbette çok sayıda telefon görüşmesi aracılığıyla 
yanıt verdiğini görmek gerçekten ümit verici bir 
deneyim oldu! Başvuru sahipleri ve danışmanların bu 
etkin iletişimi sayesinde çalışmalar son 3 ay boyunca 
sorunsuz bir şekilde ilerlemiştir.

FAS desteği, 24 aya kadar sürebilen sözleşmesi 
imzalanmış projelerin uygulanması konusunda 
faydalanıcıların desteklenmesi ile devam edecektir.  Bu 
durumda, faydalanıcılar, raporlama, finansal yönetim ve 
kontroller ile mal veya hizmet alımı satın alma işlemlerini 
hazırlamak ve yürütmek için, ayrıca kişiselleştirilmiş 
destek almak için eşsiz bir hizmete ulaşacaklardır. 

Bu vesileyle şu ana kadar görev alan herkese tüm bu 
zorluklara rağmen gösterdikleri mükemmel işbirliği ve 
anlayış için teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Donald Aquilina, FAS Projesi Takım Lideri

AVRUPA BIRLIĞI TARAFINDAN FINANSE EDILEN
“TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESI”

HIBE PROGRAMINA FAS DESTEĞI
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Topraksız yetiştiricilik sanıldığının aksine yeni gelişen 
bir “yöntem” olmayıp, ilk olarak Milat’tan önce Eski 
Roma ve Yunanlıların başlattığı, sonrasında ise Mısır, 
Çin, Babil ve Hindistan’da nehir kenarlarında bulunan 
kumlu topraklar üzerinde geliştirilmiş bir yöntemdir. 
‘Nehir Yatağı Yetiştiriciliği’ yönteminden daha sonraları 
besi çözeltilerinin bulunmasıyla birlikte topraksız tekniğe 
geçilmiştir.

Topraksız yetiştiricilik ismini üretim yapılan ortamlardan 
alarak farklı şekillerde isimlendirilmektedir. 
• Su kültürü: Topraksız kültür yöntemlerinden biri su 

kültürüdür. Adını İngilizceden hydroponic (hydro: su 
ve ponic: kültür) kelimesinden almaktadır. Üretimin 
doğrudan besin eriyikleri içerisinde yapılmasına 
denir. Bu yöntemde bitki kökleri sadece gerekli 
mineralleri içeren besin eriyiği ile temas etmektedir. 
Bu yöntem 3 farklı teknikle uygulanmaktadır: 

Durgun su kültürü: Bu teknikte bitki kökleri  
devamlı olarak gerekli mineralleri içeren besin 
eriyiği içindedir. Köklerin oksijen gereksinimi 
çoğunlukla hava pompaları ile sağlanmaktadır.
Akan su kültürü: Bu sistemde besin eriyikleri 
bitki yetiştirme kanallarından düzenli olarak 
akıtılmaktadır. Bu yöntemin en yaygın bilinen 
tekniği besleyici film tekniğidir. Bu teknikte 
bitkiler su, besin maddeleri ve oksijen 
ihtiyaçlarını kök uçları boyunca yüzeysel bir 
şekilde akan besin eriyiğinden elde ederler.  

Aeroponik: Kökeni Yunancadan gelen bu kelime 
hava kültürü anlamındadır. Sistem diğer iki 
yöntemle aynı prensibe sahiptir. Bu sistem farklı 
olarak özel bir sistemle besleyici maddeleri buğu 
ya da sis haline getirerek köklerin asılı olarak 
bulunduğu ortama mikro partiküller halinde 
püskürtür. 

• Katı ortam kültürü: Diğer bir önemli yetiştiricilik ise 
katı ortam kültürüdür. Katı ortam kültüründe kum, 
çakıl, ağaç kabukları, deniz yosunları, cam yünü vb. 
materyaller kullanılmaktadır. 

Bu bahsettiğimiz bütün ortamların ortak noktası ise 
besi çözeltisidir. Besi çözeltisi olmadan topraksız tarım 
yapmak mümkün değildir. Çünkü bu ortamların tümünde 
bitkilere düzenli olarak besin maddelerini sunan bir 
“toprak” bulunmamaktadır. Günümüze en çok kullanılan 
ortamlar su, hindistancevizi kabuğu ve kaya yünüdür. 

Peki; neden topraksız tarım? Topraksız tarımın 
son yıllarda “yeni” bir yöntem olarak ortaya çıkma 
nedenlerinin en önemlisi sera gibi yüksek yatırım 
gerektiren kapalı alanların nadasa bırakılması veya ürün 
rotasyonunun pek mümkün olmayışındandır. Bunlara 
ek olarak toprak kökenli hastalıklar da üretimi büyük 
ölçüde etkilemektedir. Bu hastalıkların kontrolü hem çok 
zor hem de oldukça maliyetlidir. Bu noktada topraksız 
tarım alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Topraksız tarım 
ortamlarının dezenfeksiyonun kolay ve hızlı bir şekilde 
yapılabilmesinin yanında, bitkilerin optimum şekilde 
büyümesini sağlayacak ortamları yaratmak oldukça 
kolaydır. Bu sistemlerde bitkilere ihtiyaç duyduğu kadar 
su ve ihtiyaç duyduğu kadar besin maddesi rahatlıkla 
sağlanmaktadır. Sonuç olarak da hem su kaynakları 
etkin bir şekilde kullanılmakta hem de üretim maliyetleri 
düşürülmektedir.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde topraksız çilek üretimi 
başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Bu bölgede dekar 
başına ortalama çilek üretimi 8-10 tondur. Bunun 
yanı sıra domates üretimi yapılmakta fakat ısıtma 

Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi,
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Öğretim Üyesi  

TOPRAKSIZ TARIM UYGULAMALARI

yapılamadığından ya da ısıtma maliyetinin yüksek oluşu 
dolayısıyla kâr marjı düşük olmaktadır. Ana neden de 
istenilen ticari miktarlara/tonaja ulaşılamıyor olmasıdır. 
Bölgemizde topraksız kültürde domates verimi 10-15 
ton civarlarında kalmaktadır. Fakat dünya ortalamasına 
baktığımız zaman bu rakamın 40-60 ton civarlarında 
seyrettiği görülmektedir. Burada en önemli nokta 
ısıtma ve soğutma problemlerinden ötürü bölgemiz 
koşullarında yılın her döneminde üretim yapılamamasıdır. 
Yüksek verim elde eden ülkelerde üretimin yılın 12 ayına 
yayıldığı görülmektedir. Bölgemizde 5 ayın ortalama 
sıcaklığı 30°C’nin üzerindedir. Bu dönemlerde sera 
içi sıcaklıklar da 35°C ve üzerinde olmaktadır. Bu 
sıcaklıklarda çiçeklerin döllenmesi mümkün olmamakla 
birlikte köklerin bulunduğu ortamların su ihtiyacı da 
artmaktadır. Gün içerisinde 15 ile 25 defa sulama yapma 
gereksinimi doğmaktadır. Topraksız kültürde bitkilere 
verilen her su, besin çözeltisi ile birlikte verilmek zorunda 
olmasından ötürü, 25 kez yapılan sulama ve besi çözeltisi 
uygulaması oldukça maliyetli olmaktadır. Mevcut satış 
fiyatları ile bu maliyetleri karşılamak mümkün değildir. 

Bu nedenle de özel ürünler (çilek, mavi yemiş, ananas vb.) 
dışında kalan ürünlerin bu iklim koşullarında topraksız 
yetiştiriciliği ekonomik açıdan makul olmamaktadır.
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Toplam % 33 karbon ve yaklaşık %5 azot içeriği ile Mia 
Milia/Haspolat’ta bulunan ve Lefkoşa bölgesine hizmet 
veren, Atık Su Arıtma Tesisi (ASAT) tarafından üretilen, 
işlenmiş tortul atık değerli bir gübre ve aynı zamanda 
toprak ıslah maddesi olarak kabul edilebilir.  

İşlenmiş tortul atığın tarımda yeniden kullanılması 
“Lefkoşa ve Morphou/Güzelyurt’ta stabilize tortul atığın 
tarımda bilinçli şekilde kullanımının teşvik edilmesi” 
faaliyeti kapsamında, AB tarafından finanse edilen 
“Su/atık su ve katı atık sektörlerine yönelik kapasite 
geliştirme” projesi sayesinde test edilmektedir.

İşlenmiş tortul atığın arpa üretimi ve toprak kalitesi 
üzerindeki etkisini değerlendirmek için 2016 ve 2017 
yıllarında bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Buna 
benzer bir başka deneme, iki yıl boyunca işlenmiş tortul 
atık uygulamasından sonra toprak verimliliği üzerinde 
birikimli etki olup olmadığını ve işlenmiş tortul atık 
içinde bulunabilecek istenmeyen maddelerin birikip 
birikmediğini belirlemek amacı ile gerçekleştirilecektir. 
Şimdiye kadar bu istenmeyen maddelerin şu anda 
yürürlükte olan Avrupa mevzuatında tanımlanan 
maksimum sınırların altında bulunduğu saptanmıştır.

İlk denemenin sonuçları, işlenmiş tortul atık kullanılan 
alandan alınan arpa veriminin, suni gübre kullanılan alana 
oranla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Denemenin 
sonunda toprakta veya ekinde (arpa tanelerinde) hiçbir 
kirletici maddeye rastlanmamıştır. İşlenmiş tortul atık 
iyi organik karbon içeriğine sahip olmasına rağmen, 
uygulamanın ilk yılında, tortul atığın toprağın organik 
madde içeriği üzerindeki etkisi göz ardı edilebilecek 
kadar düşük bir düzeydedir. Bununla birlikte, bu durum 
ikinci denemenin sonunda incelenecektir. 

Yakın geçmişte, Kıbrıs Türk toplumu, işlenmiş tortul 
atıktaki istenmeyen maddelere ilişkin net sınırları, 
toprak kalitesi ve işlenmiş tortul atığın çiftçiler 
tarafından nasıl kullanılacağına ilişkin prosedürleri 
tanımlayarak, işlenmiş tortul atığın tarımda kullanımına 
ilişkin gereklilikleri belirlemiştir.  Bu gereklilikler, işlenmiş 
tortul atığın tarımsal amaçlı kullanımına yönelik Avrupa 
düzenleyici çerçevesine uygundur.

İşlenmiş tortul atığın tarımda geniş çaplı kullanımı, 
atığın depolanmasıyla ilgili çevre sorununu hakkıyla ele 
almaya olanak sağlayacaktır. Uygun şekilde muamele 
edilmediği takdirde, işlenmiş tortul atık yığınları toprağı 

Carlo Ponzio, Tarım Bilimci

IŞLENMIŞ TORTUL ATIĞIN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI
“ATIKTAN SERVETE”

kirletme riski taşımaktadır. Öte yandan, tarım alanlarına 
uygun bir şekilde, doğru zamanda, uygun miktarda ve 
doğru ürünler için kullanıldığı zaman, işlenmiş tortul 
atık, değerli bir gübre haline gelmektedir. İşlenmiş 
tortul atığın tarım alanında kullanımını düzenlemeye 
yönelik yeni yaklaşım, fırsatlar doğurmaktadır ve AB 
Döngüsel Ekonomi politikasının faydalarını uygulamalı 
olarak gösterecektir.

İngilizce dilinde daha fazla bilgiye ulaşmak için 
aşağıdaki web sitesi ziyaret edilebilir:

https://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/

https://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/ 
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Birkaç aylık çalışmanın ardından, FAS Proje ekibi, Kıbrıs 
Türk tarım topluluğu için tarımda ilk mesleki eğitim-
öğretim programını oluşturmayı başarmıştır. 

Bu, tarıma dayalı büyümenin ve gıda güvenliğinin 
elde edilmesi için önemli bir dönüm noktasıdır. 
Bunu başarmak için, eğitimler; teknolojide, üretim 
uygulamalarında, yeni süreçler ve ürünlerde oluşan 
yenilikleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
 
Başlangıçta sunulacak olan eğitim programının yapısı 
ve içeriği, çiftlikten başlayarak pazara kadar tüm 
tedarik zincirini kapsayacaktır. İçerik, tarım sektörünün 
istihdam, gıda güvenliği ve sürdürülebilir ekonomik 
büyüme potansiyelini artıracak yeni iş odaklı modelleri 
araştırmak ve teşvik etmek için geliştirilmiştir. 

Eğitim programı, sektördeki bir çok aktör ve 
paydaşlar ile birlikte, katılımcıların tarımsal gıda 
piyasası ihtiyaç ve taleplerini karşılama becerileri ile 
donatılmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. 
Sahipliği ve sürdürülebilirliliği garanti etmek 
amacıyla, eğitim programları, Avrupa Mesleki 
Eğitim ve Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun 
olarak hazırlanmıştır. Bu çerçeve Kıbrıs Türk 
toplumu için diğer sektörlerdeki mesleki eğitim 
ve öğretim faaliyetleri için de uygulanmaktadır.

Çiftçiler, bu yılın sonuna doğru bu ücretsiz eğitimlerden 
yararlanabileceklerdir. Katılmak isteyenlerin nasıl 
başvurabileceği, kursların ne zaman ve nerede olacağı, 
ayrıca içerikleri hakkında daha detaylı bilgi yazdan 
sonra ilgililerle paylaşılacaktır. Bu yüzden projenin 
web sitesini ve yerel haberleri lütfen takip ediniz. 

Başlangıçta, kurslar, çiftlik yönetimi konularını 
kapsayacak ve narenciye ile zeytin üretimi, süt 
üretimi, arıcılık ve organik tarım konularında isteğe 
bağlı olarak verilecektir. Kursların içeriği hem teorik 
hem de uygulamalı dersleri kapsayacak ve kursları 
başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılara başarı 
sertifikası verilecektir. Normalde tarım sektörüne 
sunulan daha fazla finansal destekten faydalanmak için 
bir gereklilik olan bu sertifika, çiftçilerin becerilerini, 
kapasitelerini ve deneyimlerini ispatlamaya yardımcı 
olacağından son derece önemli bir belge olacaktır.

Donald Aquilina, FAS Projesi Takım Lideri

TARIM, INEKLERDEN VE SABANLARDAN ÇOK DAHA FAZLASIDIR! 
TARIMDA EĞITIMIN ÖNEMI

         Bu tür eğitimlerin yaratacağı katma değer, bu 
yeni bilginin uygulamasının benimsenmesi halinde, 
daha iyi yönetim, maliyetlerin düşürülmesi, artan 
verimlilik ve üretim kalitesi dâhil olmak üzere daha 
fazla katma değer oluşturulması yoluyla üreticilerin 
gelirinin önemli ölçüde artırılması olacaktır. 
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Etkin Mikroorganizmalar (EM) Teknolojisi, bugüne kadar 
mikrobiyoloji biliminde gerçekleştirilmiş olan en önemli 
ilerlemelerden biri sayılmaktadır.

EM Teknolojisi, mikroorganizmaların etkin şekilde 
kullanıldığı teknoloji anlamına gelmektedir. EM 
Teknolojisi, çoğu gıda ve sağlık alanında kullanılmakta 
olan doğal formlarda doğadan toplanmış yararlı 
bakteriler topluluğudur. 

EM Teknolojisi içinde fotosentez bakterisi (fototropik 
bakteri), laktik asit bakterisi, mayalar, aktinomisetler, 
küfler, penisilin (antibiyotik yapıcılar) gibi 6 ana tür olmak 
üzere toplam 82 çeşit mikroorganizma bulunmaktadır. 

Mehmet Karadeniz, EM Teknolojisi Uzmanı

ETKIN MIKROORGANIZMALAR TEKNOLOJISI

Bunlar, sinerjikli besin döngüsünde birbiriyle iyi geçinen 
ve birbirlerinin yararlı etkilerini daha da artıran canlı 
mikroorganizmalar topluluğudur.
 
EM Teknolojisi, Japonya’nın Okinawa kentinde Sanko 
Sangyo Co.’nun projelendirmesi ve mali desteği ile 12 
yıllık bir çalışma sonucu Ryukyus Üniversitesi’nde Dr. 
Teuro Higa tarafından geliştirilmiştir. EM Teknolojisi, 
kendi alanında, asrın buluşu olarak nitelendirilen bir 
üründür. 

EM Teknolojisinin Tarımda Kullanımı 

EM Teknolojisi enfekte olmuş ya da işlevini kaybetmiş 
topraklara uygulandığında topraktaki kötü patojenleri 
baskı altına alarak zararsız hale getirir. Dolayısıyla 
toprağı düzenleyerek, yeniden doğal formuna ve 
sağlığına kavuşmasını, patojenleri ve pestisit kalıntılarını 
yok ederek, bunların sebep olduğu hastalıkların yok 
edilmesini sağlar. Ayrıca kimyasal gübre kalıntılarını 
parçalar, bitkinin alabileceği forma dönüştürür ve toprağı 
temizler. EM ürünleri, çiçeklenmeyi, filizlenmeyi ve 
fotosentez yapabilirliliği artırır ve erken meyve vermeyi 
teşvik eder. 

EM Teknolojisi, yaprak üzerinden uygulandığında bitkiyi 
2,5-3 derece dona ve aşırı ısıya karşı korur. Yaprakta 
oluşabilecek biyolojik hastalıkların görülmesini, ayrıca 
uyuz, külleme, kırmızı örümcek ve mantari hastalıkları 
önler, insektisit ve akarisit kalıntılarını temizler.

EM Teknolojisinin benzersiz olma sebebi, bütün 
faydalarının tek bir uygulamadan sonra bile 
görülebilmesidir.

EM Teknolojisinin Hayvancılıkta Kullanımı 

EM Teknolojisi, hijyeni artırmak için, silaj üretiminde ve 
yem katkısı olarak hayvancılıkta da kullanılmaktadır.  

Mandıralarda hijyen spreylemesinde EM Teknolojisinin 
kullanılması, koku ve sinek sorunlarının, tırnak ve 
meme ağrısı hastalıklarının o ortamlardan kaldırılmasını 
sağlar. Aynı zamanda çürüme yerine fermantasyonun 
başlamasını sağlar. Bu da çürüme esnasında ortaya 
çıkan ve iklim değişikliğinin ana sebeplerinden biri 
olarak gösterilen metan gazı üremesini önler ve e.coli 
(koli basili) sayısını kabul edilebilir değerlere çeker veya 
sıfırlar. Yem konulan ambar ve siloların spreylenmesi 
oralarda mantar, küf gibi zararlıların oluşmasını önler. 

EM Teknolojisinin yemlerde katkı maddesi olarak 
kullanılması, hayvanların bağışıklık sistemlerini 
güçlendirir, sindirim kalitesini ve yemden faydalanmayı 
artırır. Hayvanların genel olarak daha sağlıklı olmalarını, 
daha kolay gebe kalmalarını sağlar, düşük yapma riskini 
azaltır ve ishal vakalarında azalma sağlar. Düzenli 
kullanımla et, süt ve yumurta veriminin artmasını sağlar. 
İlaç kullanma ihtiyacını azaltır veya tamamen ortadan 
kaldırır. Dışkılama kalitesini artırması ile ortamdaki 
amonyak yükünü azaltır, gübre kalitesini artırır. 
Buzağılarda doğumdan sonraki ilk 3 gün içinde ağızdan 
EM uygulanması buzağı kaybını önler, ishal ve kripto 
gibi hastalıkları daha çabuk iyileştirir. Buzağılarda kaba 
yeme geçene kadar günde 10 cc. kullanıldığı takdirde 
buzağının gelişimini %10 oranında artırır.

EM Teknolojisi hem silaj üretimi esnasında hem de yem 
katkısı olarak kullanılabilir. Silaj üretiminde homojen 
şekilde balaya ya da çukura spreylemek, silajda aflatoksin 
üremesini önler, protein değeri daha yüksek silaj elde 
etmeyi sağlar. 

EM Teknolojisinin Çevreyi Korumada Kullanımı

Çevre için EM Teknolojisi biyolojik iyileştirme yapma 
özelliği ile çöp sahaları, atık arıtma tesisleri, göl, dere ve 
iç denizlerdeki suların temizlenmesinde kullanılmaktadır. 
Koku, yağ ve zararlı bakterilerin ortamdan kaldırılarak 
biyolojik hayatın geri kazandırılması amacıyla atık su 
yönetiminde etkili olmaktadır. Bu teknoloji ayrıca metan 
ve amonyak gazlarının üremesini önler, karasinek ve 
sivrisinek ile mücadelede ve organik atıkların çürüme 
yerine fermantasyon ile doğaya yeniden fayda sağlayan 
bir unsur olarak kazandırılmasında kullanılmaktadır.
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Sektördeki tüm bu sorunlara rağmen, çiftçi, küçükbaş 
hayvan yetiştiricisi ve de kooperatifçi bir anne olarak 
çocuklarınızın sizin yolunuzdan gitmelerini ister 
miydiniz? 
Günümüzde, yalnızca çiftçilik yapıp geçinmek kolay 
değildir. O yüzden bu zor bir sorudur. Kızlarımın, toprağı 
sevmelerini, toprakla uğraşmalarını, tarım yapmalarını 
isterim. Zaman o kadar kötü ki ne yediğimizi ne içtiğimizi 
bilmiyoruz. Çiftçi olduğunda, sebze ve meyveni 
ürettiğinde ne yediğini bilirsin. Toprakla uğraşmak hem 
fiziksel aktivitedir hem de insanı rahatlatır. Toprağı 
bilmek, toprakla uğraşmak sağlıktır. 

Meryem Ercen Aksüt Kurtuluş Kooperatif Kredi 
Şirketi’nin 13 yıldır sekreterliğini yürütüyor. Çiftçi olan 
ve koyun ve keçi yetişitiriciliği de yapan Meryem Ercen 
Aksüt ile kooperatif ve kendisinin tarım ve hayvancılık 
sektörüne olan ilgisi hakkında konuştuk.

Kendinizi okurlarımıza tanıtır mısınız? 
Aysergi/Yeniboğaziçi’liyim. Ailem çiftçiydi ve küçük 
yaşlarda tarım işleriyle tanıştım. İlkokulda cep harçlığımı 
kendi yetiştirdiğim ürünlerden çıkarırdım, ortaokulda 
da aile işletmemizin hesaplarını ben tutmaya başladım. 
Böylelikle daha çocukken hem kooperatifçiliği hem 
de çiftçiliği tanıdım, ikisi de kanıma işledi. Liseden 
mezun olduktan sonra, altı yıl bankada çalıştım. 2000 
yılında evlendim ve Avgolida/Kurtuluş’a gelin geldim. 
Burada da eşimin ata mesleği olan küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği ve kuru tarım ile tanıştım. 2007 yılında 
Kurtuluş Kooperatif Kredi Şirketi’nin sekreterliğine 
başladım, o zamandan beri aralıksız bu görevdeyim. 

Kurtuluş Kooperatif Kredi Şirketi ne zaman kuruldu? 
Çiftçilere verdiğiniz hizmetler nelerdir? 
Kurtuluş Kooperatif Kredi Şirketi 1961 yılında köyümüzün 
çiftçilerine destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
Şu anda sadece Avgolida/Kurtuluş köyü çiftçilerine 
değil, kooperatifi olmayan civar köylerdeki çiftçilere 
de hizmet vermektedir. Çiftçilerimize aynî (tarım 
kredisi; tohum ve gübre) ve nakdi kredi olmak üzere 
iki çeşit kredi sağlıyoruz. Kredi verme hizmetimizin 
yanında kooperatifimiz aracılığıyla yönetilen satışları 
için ödemeleri olan üyelerimizin su, elektrik, telefon vb. 
fatura ödemelerini de gerçekleştiriyoruz. 

Çiftçilerinize tarım kredisi verme süreci nasıl işliyor? 
Bölgemizde ağırlıklı olarak kuru tarım yapılmakta; arpa, 
buğday ekilmektedir. Tarım kredileri için çalışmalar Eylül 
ayında başlar, Ekim ayında çiftçilerimize tohum ve gübre 
verilir. Çiftçilerimiz 31 Aralık itibarıyla borçlandırılırlar. 

Hasadın ardından, Toprak Ürünleri Kurumu zahire 
(arpa, buğday) bedeli ödemelerini, bizim aracılığımız 
ile çiftçiye Eylül ayında yapar. Biz de kooperatif olarak 
verdiğimiz krediyi, zahire bedeli ödemelerinden tahsil 
ederiz. Zahire ödemeleri dışında, doğrudan gelir 
desteği ödemesi, süt ödemeleri de bizim aracılığımız ile 
yapılır. Dolayısıyla verdiğimiz kredileri bu ödemelerden 
de tahsil edebiliriz. 

Kurtuluş Kooperatif Kredi Şirketi olarak hiç finansal 
destek aldınız mı? 
Avrupa Komisyonu’nun Tarıma Dayalı Yatırımların 
Desteklenmesi çağrısına “Bölgedeki Tarımsal 
Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi” adlı projemiz ile 
başvurduk. Projemiz finansal destek almaya uygun 
bulundu. Bu bizim kooperatif olarak Avrupa Birliği’nden 
aldığımız ilk fon olacak. Bu fon çerçevesinde tohum 
eleme makinesi, taş toplama makinesi alınacak 
ve köyümüzün kuyusuna güneş enerjisi sistemi 
kurulacak. Köyümüzde ciddi bir su sıkıntısı vardır. Hem 
bölgemizdeki hayvan yetiştiricileri hem çiftçiler; zeytin, 
harup, halep fıstığı, badem yetiştiricileri bu sudan 
faydalanabilecekler. 

Gelecek yıllar için kooperatifin hedefleri nelerdir? 
Tohum ve gübreyi aracıdan almadan, kooperatif olarak 
ithal edip satmayı istiyoruz. Böylelikle çiftçilerimize 
daha uygun fiyatlarla satış yapabileceğiz.

Kooperatif sekreterliği görevinizin yanı sıra, küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği ve çiftçilik de yapıyorsunuz. 
Bölgenizde, size göre, tarım ve hayvancılık sektörünün 
en ciddi sorunları nelerdir?
Aracıların ve çiftçilerin aralarında adil olmayan kar 
dağılımı, hem hayvancılıkta hem çiftçilikte girdi 
maliyetlerinin yüksek olması tarım ve hayvancılıktan 
geçinmeyi zorlaştıran genel sıkıntılardır. Ayrıca uygun 
eğitim ve öğretim programları bulunmamaktadır ve 
çoğu zaman hem tarım hem de hayvancılık sektörü ile 
ilgili uzmanlık sınırlı durumdadır. 

Kurtuluş Kooperatif Kredi Şirketi’nin Sekreteri Meryem Ercen Aksüt ile Söyleşi

TARIMDA KOOPERATIFLERIN ÖNEMI - KURTULUŞ KOOPERATIFI’NIN HIKÂYESI
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Görsele Tıklayın

HABERLER & ETKINLIKLER

Çiftlik Hayvanlarında Fertilite & Meme Sağlığı 
Kongresi hakkında bilgi almak için organizasyon 
sekreteryasıyla iletişime geçebilirsiniz.
Deniz Eker: 0533 885 22 82
info@yduveterinerkongresi.com

Görsele Tıklayın

Akdeniz Bölgesi’ndeki zeytin ağaçlarındaki zararlılarla ve 
hastalıklarla mücadele hakkında daha fazla bilgi edinmek 
ister misiniz? Öyleyse Avrupa Tarım İnovasyon Ortak-
lığı’nın son yayınına bir göz atmak (EIP-AGRI) için görsele 
tıklayın.

AB’de tarım ve gıda sektörlerinde Coronavirus kriziyle 
başa çıkmak üzere alınan olağanüstü önlemler hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için görsele tıklayın.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en#guidelines   
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-focus-group-pests-and-diseases-olive-tree-0 
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+90 548 848 84 28

info@tcc-farm-advisory.eu www.tcc-farm-advisory.eu

Tarım ve Kırsal Kalkınma
Danışmanlık Sistemi

Bu proje Avrupa Birliği 
tarafından finanse 
edilmektedir

Bu proje Niras Konsorsiyumu 
tarafından uygulanmaktadır

KENDI WEB 
SITENIZDE FAS WEB 

SITESINE BIR
LINK VERIN

http://tcc-farm-advisory.eu

AVRUPA’DAKI 
MESLEKTAŞLARINIZLA 

BAĞLANTIYA GEÇIN
Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı

https://enrd.ec.europa.eu

HABERDAR EDIN
Bize e-posta yollayarak 
diğer paydaşların adres 

listemize eklenmeleri 
konusunda bilgilendirin 

ve teşvik edin.

info@tcc-farm-advisory.eu

NELER YAPTIĞINIZ 
KONUSUNDA BIZI 

BILGILENDIRIN
Bize web sitemizde 

tanıtmak üzere 
kuruluşunuz veya 
bölgeniz ile ilgili 

haberler, kampanyalar 
ve girişimler hakkında 

bilgi gönderin.

GERIBILDIRIM VEYA 
ÖNERINIZ MI VAR?

FAS bülten ekibi bu 
yayını geliştirmek 

için geri bildirim ve 
önerilerinizi almaktan 

memnuniyet duyacaktır.

info@tcc-farm-advisory.eu
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