
Tarım Kredi Kooperatifleri Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Haymana'da yapıldı
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Bakan Fakıbaba'dan,
Tarım Krediye ziyaret...

Kış sebzeleri Isparta 
Sütçüler'den...

Fahrettin Poyraz, 
görevi devraldı...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi • ARALIK 2017 • Yıl: 34 • Sayı: 545444 4 855

/tarimkreditarimkredi.org.tr @tarimkredi

PO
ST

A İ
ŞLEME ANKARAPP
13Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi

Yukarı 
Bahçelievler Mah.

Wihelm Thomsen Cad.
No: 7      06490 

Çankaya-Ankara

3 Merkez ve 17 Bölge Birliğinden birinci derece yet-
kililerin katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 gün süren 
değerlendirme toplantısında 2017 yılı faaliyetleri ile 
2018 yılı için planlanan hedef ve projeler görüşüldü.

3 Toplantıya, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ge-
nel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanları katıldı.

Haberi 12. Sayfada

DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI

ve Carrefour-
Sa işbirliği
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Bakan Fakıbaba, Genel Müdür 
Fahrettin Poyraz ve yöneticiler-
den çiftçinin ve üreticinin des-

teklenmesi için yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi aldı.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, Ta-
rım Kredi ve şirketleri hakkında sunum 
eşliğinde bilgilendirildiği toplantıda ge-
nel müdür yardımcıları, daire başkanları 
ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

Bakan Fakıbaba’dan, Tarım Krediye ziyaret
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini ziyaret etti.

Fakıbaba, Bakanlıkta düzenlenen 5 
Aralık Dünya Toprak Günü etkinli-

ğinde yaptığı konuşmada, toprağın, üre-
timin temel dayanağı, zenginliğin ve ser-
vetin gerçek kaynağı olduğunu söyledi.

Toprağın önemine ilişkin farkındalı-
ğın sadece Bakanlıkça oluşturulamaya-
cağına işaret eden Fakıbaba, köylerde, 
ilçelerde de Toprak Günü'nün herkes ta-
rafından kutlanması gerektiğini bildirdi.

Fakıbaba, toprak kaybının minimize 
edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle 
devam etti: "Toprağı korumak için yoğun 
mücadele veriyoruz ama şimdi deseniz ki 
'4,5 aydan beri toprağı tam koruyabildin 
mi', koruyamadım. Çünkü bakıyorsunuz 
öyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor ki derler 

ya, 'Yukarıya tükürsen bıyık, aşağıya 
tükürsen sakal', tam öyle bir olay. Bu 
dengeyi mümkün olduğu kadar toprağın 
lehine düşünerek kayıpları minimize et-
mek başlıca görevlerimiz arasındadır."

AK Parti iktidarı döneminde toplu-
laştırılmış alanların 5,5 milyon hektara 
çıktığını belirten Fakıbaba, bu konuda 
2019 hedeflerinin 7,5 milyon hektar, 
2023 hedeflerinin de 14 milyon hektar 
olduğunu bildirdi.

Fakıbaba, "Büyük ovalarımızı ko-
ruma altına alıyoruz ve almaya devam 
edeceğiz. Bu kapsamda 2017'de yakla-
şık 6 milyon hektar alanda 192 ovamı-
zı Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal 
sit alanı olarak koruma altına aldık. Şu 

anda 53 ovayla ilgili bir çalışmayı da 
Bakanlar Kuruluna gönderdik. Bu sayı 
245 olacak. Bunu gittikçe artıracağız. 
Toprağa değer vermeyen, üretmeyen ül-
keler başkalarına muhtaç ve bağımlı ül-
kelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, toprağı suyla çiftçiyi bil-
giyle buluşturacaklarını dile getirerek 
"Yarın Çevre ve Orman Bakanımız ve 
bürokrat arkadaşlarımızla toplantımız 
var. Bu toplantının ardından Sayın Baş-
bakanımıza bilgi vereceğiz." dedi.

"Bakanlığın gündemine 
tarımsal sekileri getirmek 

istiyoruz"
TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç da 

toprağın öneminin gittikçe arttığına işaret 
ederek en büyük sorunun tarım arazileri-
nin amaç dışı kullanımı olduğunu söyledi.

Ataç, Bakanlığın çalışmalarıyla büyük 
ovaların koruma altına alındığını ancak 
orada da bazı istisnaların göze çarptığını 

vurgulayarak tarım topraklarına termik 
santraller yapıldığına dikkati çekti.

"Üreticilerin tamamı              
ÇKS'ye dahil edilmeli"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel 
Sekreteri Hüseyin Coşkun da su kaynak-
ları üzerindeki baskı ve nüfus artışının 
sürekli yükseldiğine dikkati çekerek sana-
yileşme, şehirleşme, turizm ve karayolları 
için verimli tarım arazilerinin kullanılma-
sı gibi etkenlerin tarım sektörünü olumsuz 
etkilediğini vurguladı.

Çiftçinin beklediği geliri elde edeme-
diğini ve sektörü terk ettiğini ifade eden 
Coşkun, üreticilerin tamamının Çiftçi Kayıt 
Sistemi'ne (ÇKS) dâhil edilmesi ve destek-
lemelerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Fakıbaba, konuşmaların ar-
dından "Toprak varsa hayat var" konulu 
şiir, kompozisyon ve resim yarışmala-
rında dereceye giren öğrencilere ödül-
lerini verdi.

Koruma altına alınan büyük ova sayısı 245 olacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaklaşık 
6 milyon hektar alanda 192 ovanın Bakanlar Kurulu kararıyla 
tarımsal sit alanı olarak koruma altına alındığını belirterek "Şu anda 
53 ovayla ilgili bir çalışmayı da Bakanlar Kuruluna gönderdik. Bu 
sayı 245 olacak. Bunu gittikçe artıracağız." dedi.
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Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA
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Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 68-70 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
Plaza No:11/A    4134197 

Yenibosna / Ankara
0 (212) 454 30 00

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      Ömer EKŞİ
Yazı İşleri Müdürü       Cenk ESEN
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Mehtap SUCU  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SiVAS Sadi ÜNLÜSOY M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Mert Can YILMAZ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Bulgaristan-Türkiye Tarım İş Forumu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından yü-
rütülmekte olan 'Tarım İş 

Forumları' programı kapsamında, 
ülkemiz ile tarımsal ticaretini geliş-
tirmeyi amaçlayan ülkelerin talep-
leri dikkate alınarak planlanan 'Bul-
garistan - Türkiye Tarım İş Forumu' 
Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da 
gerçekleştirildi.

27 Kasım 2017 tarihinde ger-
çekleştirilen ve 13'üncü Tarım İş 
Forumu olarak planlanan 'Bulgaris-
tan - Türkiye Tarım İş Forumu' Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba ve Bulgaristan Ta-
rım, Gıda ve Orman Bakanı Rumen 
Porojanov eş başkanlığında yapıldı.

Foruma Türkiye'den 174, Bul-
garistan’dan ise 190'ın üzerinde iş 
adamı katıldı.

Forumun açılışında konuşan Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, tarım ve hayvancı-
lık alanında Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki ilişkileri en üst seviyeye 
çıkarmaya kararlı olduklarını vur-
guladı. “Kazan-kazan temelli olacak 
bu ilişkilerin çerçevesinde bir ey-
lem planını hazırlamaktayız.” diyen 
Bakan Fakıbaba, “Hangi konularda 
daha verimli iş birliği yapılabilir, her 
ülke nasıl ihracat ve ithalatını artıra-
bilir diye görüş birliği sağladık. Ben 
inanıyorum ki ticaret hacmimizi daha 
büyük rakamlara çıkaracağız, bu ko-

nuda iki taraf da çok kararlı, bunu 
görmekten mutluluk duyuyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, “Bulgaristan ile 
Türkiye ortak geçmişe, ortak kültüre 
ve ortak değerlere sahip, karşılıklı 
sevgi, saygı ve işbirliği temeline da-
yalı komşuluk ilişkilerini benimse-
miş dost ülke konumundadır.” dedi.

İş forumuna, tarım sektörünün 
çok sayıdaki alanlarını temsil eden 
iş adamlarının katıldığını belirten 
Fakıbaba, 2016 yılında Bulgaristan 
ile gerçekleştirilen 4,5 milyar do-
larlık ticaret hacminin yüzde 7'sinin 
tarımsal alanda olduğunu hatırlattı.

Bulgaristan Tarım, Gıda ve Or-
man Bakanı Rumen Porojanov da 
“Türkiye bölgemizde bizim ana ti-
caret ortağımızdır, dünyanın diğer 
ülkeleri ile yaptığımız ticaret hacmi 
bakımından en üst sıralarda yer alı-
yor.” dedi.

Konuşmaların ardından Türki-
ye’den ve Bulgaristan’dan iş adamı 
ve birlik temsilcilerinin katılımla-
rıyla ikili iş görüşmelerine geçil-
di. Tarım Kredi Kooperatiflerince      
hazırlanan masada şirketlerimizden 
Gübretaş, İmece Plastik, Tarkim, 
Tareks ve TK Birlik temsil edildi. 

'Bulgaristan - Türkiye Tarım İş Forumu'  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba ve Bulgaristan Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Rumen 
Porojanov eş başkanlığında Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da gerçekleştirildi. 

Bereket Sigorta, yeni ürünüyle sigortalılarının 
eşyalarını yangın, hırsızlık, sel-su baskını, 

grev-lokavt-terör gibi birçok teminata karşı gü-
vence altına alırken ürün kapsamında sunduğu 
pek çok asistans hizmetiyle de ayrıcalık sağlıyor. 

Berekette Eşyam Güvende Sigortası ürünü, 
yangın, fırtına, duman, hırsızlık, sel ve su baskı-
nı, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, elektrik hasar-
ları, taşıt çarpması, kargaşalık, halk hareketleri, 
kötü niyetli hareketler ve terör gibi nedenlerle ev 
eşyaları ile ziynet eşyalarından kıymetli eşyalara 
kadar her türlü eşyada oluşan hasar teminat altına 
alıyor. Sigortalının konut binası ile birlikte müş-
terek olan ve sigorta sahibinin hissesine isabet 
eden çatı, merdiven, bodrum, kalorifer dairesi ve 
sair ortak kullanım alanlarında oluşan hasarlar da 
sigorta kapsamında yer alıyor.

Berekette Eşyam Güvende Sigortası, ürün 
kapsamında oluşan riskler nedeniyle sigortalılar 
için ücretsiz elektrik tesisatı, su tesisatı, çilingir 
ve camcı hizmetleri, evde yaşayanların ani has-
talanması veya yaralanması durumunda ücretsiz 
ambulans hizmeti, hukuki danışmanlık, rezervas-
yon ve organizasyon hizmetleri gibi pek çok asis-
tans hizmetlerini de beraberinde sunuyor.  

Berekette 
Eşyam Güvende!
Bereket Sigorta, acente ve müşterilerinden 
gelen talepler doğrultusunda eşya sigortası 
ürününe yeni teminatlar ekledi. 

Bereket Sigortadan
yeni eşya sigortası
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Tarım Kredi Kooperatiflerinde ya-
şanan görev değişiminin ardın-
dan devir teslim töreni yapıldı. 

Törende eski Genel Müdür Ayhan Ka-
rayama görevi, Genel Müdür Fahrettin 
Poyraz’a devretti. 

TRT Arı Stüdyosunda gerçekleşti-
rilen törene; Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü, TBMM Komisyon 
Başkanları, Milletvekilleri, Anayasa 
Mahkemesi Üyeleri, Sayıştay ve Da-
nıştay mensupları, Tarım Kredi Koope-
ratifleri eski Genel Müdürü İrfan Gü-
vendi, Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Denetçiler, Daire Başkanları, 
Birim Müdürleri, şirket temsilcileri ve 
çok sayıda personel katıldı.

“Desteğimiz sürecek”
Törende yaptığı konuşmada Başkan 

Külcü, “Tarım Kredi Kooperatiflerinde 
yaklaşık 20 aydır görev yapan Ayhan 
Karayama,  bu sürede kurumumuzda 
çok güzel işler yaptı. Kendisine mesai 
mevhumu gözetmeden, gece gündüz ça-
lışarak yaptığı bu çalışmalardan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güne 
kadar bu kuruma hizmet veren herkese 
de çok çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın 
çok zor bir görev üstlendiğine dikkat 
çeken Başkan Külcü, “Allah yar ve yar-
dımcısı olsun. İnşallah başarılı bir dö-
nemde birlikte çalışırız. Bizler Merkez 
Birliği yönetimi olarak kurumumuzda 
görev alan Genel Müdürlerimize hep 
destek verdik bundan sonra da aynı des-
teği vereceğiz. Genel Müdürümüzün 
görevinin de hayırlı olmasını diliyo-
rum.” şeklinde konuştu. 

“Sofranın bereketini arttırmak 
için çalışacağız”

Genel Müdür Fahrettin Poyraz da, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin strate-
jik bir kurum olduğuna dikkat çekerek; 
“Ulusal güvenlik anlamında en önemli 
kurumlarımızdan bir tanesi Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve ona bağlı şirketlerdir. 
Bunun farkında olmamız lazım. Eğer 
bugün Türkiye dimdik ayakta duracak-
sa, güçlü olacaksa; gıda güvenliği nok-
tasında güçlü olmak zorunda. Bunun alt 
yapısını hazırlamak ve bu sistemi işler 
vaziyette tutmak zorunda. Bu çalışmayı 
sadece kendisi için değil, ülke coğraf-
yası ve mümkünse tüm dünyada da ula-
şabildiği her alanda başarmak zorunda. 
Bu bağlamda kurumumuzun öneminin 
farkında olmamız gerekiyor.” dedi.

Gelecek nesillere, üreten ve güçlü 
bir Türkiye bırakmak zorunda olduk-
larını vurgulayan Poyraz,  65. Hükü-
met’in öncelik verdiği sektörlerin ba-
şında tarım ve hayvancılığın geldiğini 
söyledi. Poyraz, tarımın dünyada ve ül-
kemizde artan önemine dikkat çekerek 
sözlerini; “Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğini yaptı-
ğı “Milli Tarım Projesi’ni bu anlamda 
önemsiyorum. Dünyada 7 milyardan 
fazla insan yaşıyor, bunların beslenmesi 
gerekiyor. Su, ekmek, gıdanın olmama-
sı durumunda dünyanın halini hayal bile 
edemeyiz. Bu haliyle birçok ülke kendi 
kendine yetemiyor. Yeni bir dünya ha-
yal edebilirsiniz ama gıdasız hayal ede-
mezsiniz. Bugün dünyada 34 ülke gıda, 
80 ülke ise su sıkıntısı çekiyor. Bütün 
bu sıkıntılar bizde yok. Önce şükrede-

ceğiz, elimizdekinin kıymetini iyi bile-
ceğiz. Ardından da yarınımızı şimdiden 
görüp, hesap edip tedbir alacağız. Hazi-
ne değerinde verimli topraklarımız var 
ama bu yetmez. Alın teriyle sulanmayan 
hiçbir toprak bereketini sofraya taşıya-
maz. Sofranın bereketini arttırmak için 
çalışacağız” diye sürdürdü. 

“Bu kurumun mesuliyetinin ağır 
olduğunun farkındayım”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 5 
milyon çiftçiye, aynı zamanda da gıda 
arzı noktasında 80 milyon insana ulaş-
ma kapasitesine sahip bir kurum oldu-
ğunu ifade eden Genel Müdür Poyraz, 
kurumun inanılmaz bir çalışma alanına 
sahip olduğunu ve artık bu alanı bera-
ber işleyeceklerini kaydederek; “Üzeri-
mizde bir beklenti var ve bu beklentiyi 
çalışmalarımızla hayata geçirmemiz ge-
rekiyor. Türkiye eğer 2023 hedeflerine 
ulaşacaksa, dünyanın en büyük 10 eko-
nomisinden birisi olacaksa; Tarım Kre-
di Kooperatifleri de bu süreçte üzerine 
düşeni yapacak. Ve inşallah şimdikinin 
bir kaç katı büyüklüğe ulaşarak hem ta-
rım sanayisi hem de vatandaşa ulaşma 
anlamında sorumluluklarını yerine geti-
recektir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en birikimli kadrola-
rının Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
bünyesinde olduğunu vurgulayan Poy-

raz konuşmasını; “Hep birlikte başarılı 
işlere imza atacağız. Kurum çalışanları 
olarak herhangi bir aksaklık görüyor-
sanız, bize ulaştırmanız yeterli. Siste-
min içinde olan sizlerin önerilerinizi 
her zaman dinlemeye hazırız ve her 
zaman sizlere kapımız açık. Bize deli 
dolu çalışanlar lazım, bu vatan için 
memleket için kendini feda edebilecek 
çalışanlar lazım. Biz görev süremiz bo-
yunca bu bayrağı daha ileriye taşımaya 
çalışacağız. Emaneti üstlendik, bu ku-
rumun mesuliyetinin ağır olduğunun 
farkındayım. Tek taraflı bir yönetim 
anlayışından çok, birlikte yönetim ve 
tecrübeleri paylaşma anlamında bir 
çalışma ortamı oluşturabilirsek daha 
başarılı olacağımıza inanıyorum. Söz-
lerime son verirken, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a,  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı-
mız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, 
Yönetim ve Denetim kurulu üyelerimi-
ze bize olan inançları ve güvenleri için 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” sözleri 
ile sonlandırdı.

Törenin sonunda Ayhan Karayama 
tarafından Fahrettin Poyraz’a çiçek, 
Poyraz tarafından Karayama’ya teşek-
kür plaketi ve son olarak da Yönetim 
Kurulu adına Külcü tarafından Kara-
yama’ya hediye takdim edildi.

POYRAZ, GÖREVİ DEVRALDI
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Fahrettin Poyraz görevi, düzenlenen 
törenle devraldı. Poyraz, ağır bir mesuliyet 
aldığını söyledi.
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Antalyalı üretici, alternatif ürün 
yetiştirmek ve toprak kirliliği-

ni önlemek amacıyla kurduğu dikey 
topraksız serasından yılda 9 dönem 
marul alarak servetine servet katı-
yor. Üzer, dikey boruları yerleştir-
diği saksıların içinde 5 dekar alan-
dan elde edeceği ürünü 1 dekardan 
elde ediyor. 

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu 
Mahallesi'nde 20 yıldır üreticilik 
yapan Serkan Üzer, tarım işçiliği-
ni kolaylaştırmak için modern ta-
rım teknikleri araştırmaya başladı. 

2 yıllık araştırma sürecinden sonra 
topraklı serasının yanında bir dekar 
alanda dikey topraksız marul yetiş-
tiren Üzer, yılda 9 dönem ürün ala-
biliyor. 

Her döneminde 4 bine yakın 
ürün alan Üzer, servetine servet ka-
tıyor. Örtü altında yaptığı 1 dekarlık 
alandan aldığı dikey marul hasadını 
normal topraklı üretimde 5 dekar-
dan alınacağını kaydeden Üzer, bu 
şekilde hem üretimin arttığına hem 
de üretim süresinin kısaldığına dik-
kat çekti.

Genel Müdür Fahrettin Poyraz'a teb-
rik ziyaretinde bulunan Bursa Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
tablo hediye ederek hayırlı olsun temen-
nisinde bulundu. 

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü’nün de bulunduğu ziyarette 
Başkan Aktaş, Genel Müdür Poyraz’a yeni 
görevinde başarılar diledi. Poyraz ise ziyare-
tinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti 
Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Aktaş’tan, 
Poyraz’a ziyaret

Merkez Birliği Nurettin Hazar 
Toplantı Salonunda gerçek-
leştirilen oryantasyon eğiti-

minin ilk gününde Tarım Kredi Genel 

Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
yeni atanan müfettiş yarımcı-
larına seslendi. Eğitime katı-
lan müfettiş yardımcılarına 

meslek hayatlarında başarılar dileyen 
Poyraz, “Kurumlar binalardan ibaret 
değil, içindeki çalışanlardan oluşmak-
tadır. Sizler de Tarım Kredi gibi tarihi 
bir geçmişe ve aidiyet hissiyatına sahip 
çalışanların bulunduğu bir kurumda gö-
reve başlama şansını elde ettiniz. Elbet-
te ki meslek yaşantınızda pek çok sorun 
ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak 
parolanız adalet olduğu sürece karşılaş-
tığınız sıkıntıların üstesinden, bu köklü 

kurum içinde kazandığınız tecrübeler ile 
geleceksiniz.” diye konuştu.

Konuşmasının ardından müfettiş 
yardımcılarını tek tek tebrik eden 
Poyraz, görevlerinin hayırlı olması 
dileğinde bulundu. 

Eğitime Rehberlik ve Teftiş Ku-
rulu Başkanı Ali Erdem Saatçi, 
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan 
Yardımcıları Abit Cengiz ve Serkan 
Yenice de katıldı.

Müfettiş Yardımcılarına 
oryantasyon eğitimi

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş Yardımcısı 
olarak çalıştırılmak üzere istihdam edilen 10 müfettiş 
yardımcısı için oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Dikey topraksız tarım ile 
9 dönem ürün alıyor

Dikey borulara yerleştirdiği saksılarla hem 
topraktan hem de sudan tasarruf ediyor.
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Belediyeler ve KİT çalışanları, Bireysel 
Emeklilik Sistemi’nde (BES) Otomatik 

Katılım için iş ortağı olarak Bereket Emekli-
lik’ i tercih ediyor.  

Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir iş-
verene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 
mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsle-
rinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren 
Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil oluyor.

Bereket Emeklilik ve Hayat, sistemin avan-
tajlarını ve güvenilirliğini anlatmak için çalış-
malarını hızla sürdürüyor. Otomatik Katılıma 
özel olarak oluşturduğu operasyon uygulama-
ları ile işveren yükümlülüklerini azaltıyor.

Ayrıca; hem işverenlere hem de çalışan-
lara özel sahada akit olarak konumlandırdığı 
uzman satış kadrosuyla müşterilerine en hız-
lı hizmeti veriyor.

2018 yılında 4.6 milyon kişinin sisteme 
girmesinin beklendiğini, Bereket Emeklilik 
olarak, bunun önemli bir kısmına talip ol-
duklarını vurgulayan Bereket Emeklilik Ge-
nel Müdür Vekili Balkan Akbaş;  Balıkesir, 
Aksaray, Tokat ve Çivril Belediyelerinin Be-
reket Emeklilik’ i tercih ettiğini belirtti.

Kamunun tercihi
Bereket Emeklilik

Anaokulu 
öğrencilerinden 
kooperatif ziyareti

“21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü” 
münasebeti ile İnegöl Özel Minik Ayaklar 
Anaokulu öğrencileri İnegöl Tarım Kredi 
Kooperatifini ziyaret ederek kooperatifi 
tanıma imkanı buldular.

Öğrencilerin yardımlaşma, bir-
likte iş yapma ve dayanışmanın 

örneği olan kooperatifçilik mesleği-
ni ve işlerini yerinde görmelerini 
sağlamak, kooperatif personelinin 
de 21 Aralık Dünya Kooperatifçi-
lik Günlerini kutlamak istediklerini 
ifade eden öğret-
menleri; “Dünya 
Kooperatifçilik 
Gününde İnegöl 
Tarım Kredi Ko-
operatifini ziya-
ret ettik. Kurum 
Müdürü Adnan 

Güner, Ziraat Mühendisi Bayram 
Kürcan, Ziraat Mühendisi İbrahim 
Köksal, Kooperatif Yetkilisi Fat-
ma Akıncı'ya misafirperverlikleri 
ve verdikleri değerli bilgiler için 
teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza 

böylesine önemli bir ku-
ruluşun varlığını gös-
termek ve farkında-
lık kazanmaları için 
yaptığımız bu ziyaret 
neticesinde, çocukla-
rımız çok faydalı bil-
giler edindi” diyerek 
teşekkür ettiler. 

Minik öğrencilere kooperatifi 
gezdiren Kooperatif Müdürü Adnan 
Güner kooperatifçilik mesleği hak-
kında da bilgi verdi.

Dünya’da 21 Aralık tarihinin 
Uluslararası Kooperatifler İttifakı 
tarafından 1923 yılından bu yana 
“Dünya Kooperatifçilik Günü” ola-
rak kutlandığını ifade eden Güner,  
minik öğrencilerin kooperatif ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, kooperatifçiliğin okul sı-
ralarında görülmesi ve bilinmesinin 
gelecek nesiller için büyük fayda 
sağlayacağına dikkat çekti.

BES'te

17. Uluslararası Sera, 
Tarım Ekipmanları,  
Çiçekçilik ve 
Teknolojileri Fuarı 
Antalya’da yapıldı.

Growtech Eurasia 2017 Fuarı Antalya’da 
Gerçekleştirildi

Growtech Eurasia 2017 17. Ulus-
lararası Sera, Tarım Ekipman-
ları, Çiçekçilik ve Teknolojileri 

Fuarı Antalya EXPO CENTER Fuar ala-
nında gerçekleştirildi. 

Fuara Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Üyesi İbrahim Ethem Üstüner, Antal-
ya Bölge Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adem Sefer, Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyeleri, Balıkesir Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Pullu, 
Bölge Müdürü İbrahim Kamil Kabalar,  
Bölge Müdür Yardımcıları Sezai Yıldı-
rım ve Nadir Yüksel ile Bölge Birliği 
personeli iştirak etti. 

Türk tarım sektörünü Antalya’da 
dünyanın her yerinden gelen profesyo-
nel ziyaretçiler ile buluşturan Growte-

ch Eurasia 2017 Tarım Fuarına; Tür-
kiye, Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu ve 
Balkan ülkeleri olmak üzere toplam 30 
ülkeden 800’ün üzerinde katılımcı fir-
ma iştirak etti. 

Fuarda Tarım Kredi Kooperatifleri; 
Antalya Bölge Birliğinin koordinasyo-
nunda iştiraklerden GÜBRETAŞ, TA-
REKS, Tarkim ve İmece Plastik ile ku-
rumsal bütünlük içinde temsil edildi. 

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üye-
si İbrahim Ethem Üstüner, Antalya Böl-
ge Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sefer 
ile Bölge Müdürü İbrahim Kamil Ka-
balar yoğun ilgi gösterilen Tarım Kredi 
standını ziyaret eden misafirlerle birebir 
ilgilenerek, Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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23-26 Kasım 2017 tarihleri arasın-
da düzenlenen ve dört gün süren 
organizasyona; T.C. Başbakanlık, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığından toplam 18 farklı 
birimin yetkilisi, 15 üniversitenin ziraat 
fakültesi tarım makinaları veya biyosis-
tem mühendisliği bölüm başkanları ve 
akademisyenler, çeşitli meslek odaları, 
birlikler ve kooperatiflerden oluşan 13 si-

vil toplum kuruluşu ve tarım alet makine 
sektöründe imalat/ihtalat gerçekleştiren 
yaklaşık 50’nin üzerinde firma temsilci-
si ile Tarım Kredi Kooperatifleri adına 
Merkez Birliği Tedarik Daire Başkanı 
İlyas Kılıç, Mekanizasyon ve Enerji Mü-
dürü Erol Apaydın ve Merkez Birliğinde 
görevli ilgili personel katıldı.

Toplantının ilk günü düzenlenen “Me-
kanizasyon Kurulu Olağan Toplantısında” 
sektörün tüm paydaşları ile ülke tarımsal 

mekanizasyon politikalarına yön vermek 
amacıyla tavsiye kararları alındı. Tarımsal 
mekanizasyon araçlarının kredili satışına 
ilişkin deney raporu ve zirai kredilendir-
me belgeleri, deney raporu verilen me-
kanizasyon araçlarına ilişkin piyasa de-
netimlerinin hayata geçirilmesi, tarımsal 
mekanizasyon araçlarına uygulanan des-
tekler gibi konuların görüşüldüğü kurulda, 
Tarım Kredi Kooperatifleri yetkililerince 
kurumun görüş ve talepleri iletildi.

Organizasyonun ikinci ve üçüncü 
günü gerçekleştirilen “TARMAKBİR 
Sektör Buluşması” 5 ayrı oturumda ger-
çekleştirildi. Finans ve Devlet Destekle-
ri üzerine yapılan panelde Tarım Kredi 
Kooperatifleri adına söz alan Tedarik 
Daire Başkanı İlyas Kılıç, Tarım Kredi 
Kooperatifleri genel yapısı ve faaliyet-
leri, tedarik sürecinde izlenen politika-
lar ve devlet destekleri hakkında sektörü 
bilgilendirdi.

TARMAKBİR
Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun 
2017 yılı olağan toplantısı ve 
TARMAKBİR  (Türk Tarım Alet ve 
Makineleri İmalatçıları Birliği) 11. 
Geleneksel Sektör buluşması, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirildi.

Yerli mallara destek 
CarrefourSA, “Ne Lazımsa Bu Topraklarda” 

diyerek deterjandan sebze ve meyveye, cep 
telefonundan bakliyata kadar Türkiye'ye has yerli 
mallarına reyonlarında yer veriyor. 

Yerli Malı Haftası kapsamında coğrafi işaret-
li ürünlerden yerli tohuma, yerli deterjan EtiMa-
tik'ten, ilk kez CarrefourSA marketlerinde satışına 
başlanan yerli bakliyat Tarım Kredi Birlik ürünleri 
ve Vestel’in yerli cep telefonu Venüs’e kadar tüm 
yerli ürünleri tüketicileriyle buluşturuyor.

“Yerli malına bir hafta değil, her hafta 
sahip çıkıyoruz”

Yerli ürünlere verdikleri değere değinen ve yerli 
malına her zaman sahip çıktıklarını belirten Genel 
Müdür Z. Hakan Ergin, “Üzerine yaşadığımız top-
raklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her 
şeyin, büyüyen ve gelişen ekonomimize can kattığı 
bilinciyle hareket ediyor, yerli mallarını önemsiyo-
ruz” dedi.

Ergin, “Günümüzde hemen her alanda yerli 
mallarına sahip bir ülkeyiz. Bu ürünlerin devamı-
nı sağlayarak tüketicilerle buluşturmalıyız. İşte bu 
çerçevede CarrefourSA olarak tüketicilerimize çe-
şidi bol ve uygun fiyatlı sebze - meyve sunabilmek 
amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ile ‘Yerli tohum 
- Taze Mahsul’ projesini başlattık. Proje kapsamın-
da Bursa, Antalya ve Adana’daki üreticilerle söz-
leşmeli tarım yoluyla anlaşıyor, üretim hacimleri 
doğrultusunda kendilerine yerli tohum veriyoruz ve 
bu sayede üretilen taze gıda ve bakliyat ürünlerini 
reyonlarımıza taşıyoruz. Tarım Kredi Birlik marka 
kırmızı mercimek, bulgur çeşitleri ve sıra fasulyeyi 
yalnızca CarrefourSA marketlerinde tüketicilerle 
buluşturuyoruz. Sadece taze gıdada değil, gıda dışı 
ürünlerde de yerli malını destekliyoruz. 

CarrefourSA olarak yerli mallarına sadece bir 
hafta değil, her hafta reyonlarımızda yer vererek 
sahip olduğumuz mirası gelecek nesillere aktarmak 
için çabalıyoruz” açıklamalarında bulundu.
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Merkez ve 17 Bölge Birliğinden 
birinci derece yetkililerin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen ve 3 

gün süren değerlendirme toplantısında 
2017 yılı faaliyetleri ile 2018 yılı için 
planlanan hedef ve projeler görüşüldü.

Toplantıya, Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selahattin Külcü, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, genel müdür 
yardımcıları ve ilgili daire başkanları 
katıldı. 

Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın 
çok zor bir görev üstlendiğine dikkat 
çeken Başkan Külcü, “Allah yar ve 
yardımcısı olsun. İnşallah başarılı bir 
dönemde birlikte çalışırız. Bizler Mer-
kez Birliği yönetimi olarak kurumu-
muzda görev alan Genel Müdürlerimi-
ze hep destek verdik bundan sonra da 
aynı desteği vereceğiz. Genel Müdü-
rümüzün görevinin de hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. 

17 Bölgeden gelen bölge müdür ve mü-
dür yardımcılarına da katılımlarından dolayı 

teşekkür eden Külcü, “Bölge Birliklerimi-
zin çalışmalarını yakından takip ediyorum. 
Mesai mevhumu gözetmeden, gece gündüz 
çalışarak yaptığınız çalışmalardan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 
aynı şevk ve kararlılıkla çalışacağınıza yü-
rekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI İŞLERE                
İMZA ATACAĞIZ"

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yalnız 
1 milyon ortağının değil, aynı zamanda 
da gıda arzı noktasında 80 milyon insa-

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez ve 
Bölge Birlikleri 
Değerlendirme ve 
İstişare Toplantısı 
Haymana’da 
yapıldı. 

Haymana'da değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı
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Haymana'da değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

na ulaşma kapasitesine sahip bir 
kurum olduğunu ifade eden Genel 
Müdür Poyraz, “Üzerimizde bir 
beklenti var ve bu beklentiyi ça-
lışmalarımızla hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Hep birlikte başarılı 
işlere imza atacağız. Kurum çalı-
şanları olarak herhangi bir aksak-
lık görüyorsanız, bize ulaştırma-
nız yeterli. Sistemin içinde olan 
sizlerin önerilerinizi her zaman 
dinlemeye hazırız ve her zaman 
sizlere kapımız açık. Tek taraf-
lı bir yönetim anlayışından çok, 
birlikte yönetim ve tecrübeleri 

paylaşma anlamında bir çalışma 
ortamı oluşturabilirsek daha başa-
rılı olacağımıza inanıyorum" diye 
konuştu.

Genel Müdür Dr. Poyraz riya-
setinde gerçekleştirilen toplantı-
nın ardından, Strateji Geliştirme 
ve Teşkilatlandırma ile Krediler 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı’n-
ca 2017 yılı pazarlama verilerinin 
değerlendirilmesi, 2018 yılı plan-
lamaları ve hedef belirleme çalış-
maları, sigorta çalıştayı, krediler 
ve kredi takip başlıkları altında 
değerlendirmeler yapıldı.
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Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürü Vahap Şimşek, 
Koordinasyon ve Tarımsal Veri-

ler Şube Müdürü İsmail Tunç ve DAKA 
Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatö-
rü Hilal Turğay, Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (DAKA) 2017 yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında Kırıkdağ köyünde-
ki Hakkari Çiçeklerin Özü Kadın Koope-
ratifi üyelerine verilen uygulamalı giri-
şimcilik eğitimini yerinde ziyaret ettiler. 
Burada konuşan Hakkari Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şişmşek, 
kadın girişimciliğinin gerek şehir gerekse 
ülke ekonomisi açısından önemine değin-
di. Şimşek, “Sizleri böyle mutlu görmek 
bizi de mutlu ediyor. İnşallah kendi işi-
nizin sahibi olursunuz. Biz sizden gelen 
arıcılık, meyvecilik gibi bütün talepleri 
değerlendireceğiz. 2018 yılının üretim 
açısından daha verimli bir yıl olmasını 

bekliyoruz. Bu yıl yine seracılıkla ilgili 
çok ciddi çalışmalarımız var. Bu kışı çok 
iyi değerlendirmemiz lazım. Önünüz açık 
olup, bize projelerinizle gelebilirsiniz her 
konuda yardımcı olmaya hazırız” dedi.

54 sınıfta uygulamalı  
girişimcilik eğitimi

Eğitimin finansmanını sağlayan 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hakkari 
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal 
Turğay da, girişimcilik kültürünün yay-
gınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 
kurulabilmesi için ajans olarak faaliyet-
lerine devam ettiklerini söyledi. Turğay, 
“2017 yılı içerisinde Şemdinli ilçesi ve 
Derecik beldesinde 10, Yüksekova ilçe-
sinde 20, Çukurca ilçesinde 5, Hakkari 
il merkezinde 17 ve Kırıkdağ ile Çanaklı 
köylerinde verilen eğitimler de dahil ol-
mak üzere toplam 54 sınıfta uygulamalı 

girişimcilik eğitimi veriyoruz. Hakkari 
genelinde kadın girişimci, genç girişimci 
ve engelli girişimci olmak üzere toplam 
bin 620 kişi, DAKA desteğiyle sağlanan 
eğitimlere katılmıştır. Uygulamalı giri-
şimcilik eğitimi alan girişimci kadınları 
kutluyor ve başarıların devamını dile-
rim” dedi.

Eğitmen Alper Gürbüz ise, bu eğitim 
sayesinde işini kurmak, kendi işinin sa-
hibi olmak isteyen girişimci adaylarının 
KOSGEB’e başvurarak 50 bin TL geri 
ödemesiz destek ile 100 bin TL geri öde-
meli sabit yatırım desteğinden faydala-
nabileceklerini ifade etti.

DAKA eğitimlerinin yöreye hayat ver-
diğini ve birçok kişinin iş kurması konu-
sunda ön ayak olduğunu belirten Kırıkdağ 
köyü kadınları ise, uygulamalı girişimcilik 
eğitimine katılmanın mutluluğu ve heyeca-
nını yaşadıklarını söylediler. Kadınlar, “Bu 
eğitim sayesinde inşallah kendi işimizi kur-
muş olacağız. Kimisi kuaför dükkanı, kimi-
si ise fırın açmak istiyor. Herkesin değişik 
hayalleri var. Bize verilecek olan 50 bin TL 
hibe ile kendi işimizin patronu olacağız in-
şallah. Kuracağımız iş sayesinde hem kendi 
işimiz hem de istihdama katkımız olacak. 
Bu eğitimleri veren ilgili kurumlara teşek-
kür ediyoruz” şeklinde konuştular.

İnegöl Tarım Kredi Kooperatifi, 21 
Aralık Dünya Kooperatifçiler Gü-

nüyle birlikte kuruluşunun 73. yılına 
girecek. 72 yıllık tecrübeyle İnegöllü 
çiftçilere hizmet etmenin gururunu ya-
şadıklarını belirten Kooperatif Müdürü 
Adnan Güner, “Ülkemizin sosyal ve 

ekonomik yönden kalkınması için me-
sai mefhumu gözetmeksizin çiftçileri-
mize hizmet vermekteyiz. Bundan sonra 
da aynı gayretle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 400 faal ortağımızla İnegöl 
merkez ve 20 kırsal mahalleye hizmet 
ediyoruz. 2017 yılında çiftçilerimize 2 

bin ton kimyasal gübre, 350 ton moto-
rin, bin ton yem, bin 400 ton kömür, 50 
ton yaprak gübresi, 50 adet zirai alet ve 
makine ile 23 zirai mücadele ilacı veril-
di. Bunun yanında 2,5 milyon lira ihti-
yaç kredisi verdik. 2017 yılında çiftçi-
lerimize toplam 8 milyon liralık aynı ve 
nakdi destek sağlamış olduk” dedi.

Güner, “Türkiye genelinde çiftçileri-
miz tarafından üretilen kuru baklagiller, 
çay, zeytin gibi gıda maddelerini borç 
karşılığı alarak, tesislerimizde işliyoruz. 
Bu ürünleri de tüm kooperatiflerimizin 
satış reyonlarında uygun fiyatlarla çift-
çilerimize ve vatandaşlarımızın alımına 
sunuyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin en 
büyük sorunu olan pazarlama sıkıntısını 
kooperatiflerimizin satış reyonlarında 
gidermiş oluyoruz. Çiftçilerimizi direk 
olarak tüketiciyle buluşturmuş oluyo-
ruz” diye konuştu.

3 milyon liralık yatırım
Yeni hizmet binasının 2018 yılın-

da hizmete açılacağını belirten Güner, 
“2017 yılı Ekim ayında Alanyurt yolu 
üzerinde ki Sebze ve Meyve Hali ar-
kasında gerçekleştirdiğimiz temel atma 

töreniyle yeni hizmet binamızın ve de-
polarımızın inşaatına başladık. Yaklaşık 
3 milyon liraya mal olacak 3 bin metre-
karelik yeni hizmet binamızla İnegöllü 
çiftçilerimize modern bir tesiste en iyi 
hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni 
binayla birlikte mevcut hizmetlerimizin 
yanında hububat (arpa, buğday, yağlık 
ayçekirdeği) alımı yapacağız. Bu sayede 
çiftçilerimize alternatif bir pazar oluştu-
racağız” dedi.

5 bin dönüm arazi sigortalandı
Bereket Sigorta'nın 2019 yılında hiz-

mete gireceğini ifade eden Güner, “2017 
yılı içinde ortaklarımıza ait 5 bin dö-
nümlük arazi meyve, sebze ve hububat 
kooperatifimiz aracılığıyla sigortalandı. 
Ortaklarımıza ait tüm arazilerin yaklaşık 
yüzde 70’i sigortalanmış oldu. Bunun 
yanında 2019 yılında kooperatifimizin 
genel merkezi tarafından alınan Bereket 
Sigorta hizmete girecek. Bu sayede or-
taklarımıza sigorta hizmeti de vermeye 
başlayacağız. Ayrıca bu sene yaşanan 
afetlerden dolayı ürünleri zarar gören 80 
çiftçimize 1 milyon liraya yakın hasar 
ödemesi yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi, 2017 yılında 
çiftçilere ayni ve nakdi olmak üzere 8 milyon lira destek sağladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari 
Yatırım Destek Ofisi tarafından Hakkari’nin Kırıkdağ 
köyündeki Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi 
üyelerine uygulamalı girişimcilik eğitimi veriliyor.

DAKA desteğiyle kadınlar iş hayatına atılıyor

İnegöllü çiftçilere 8 milyonluk destek
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Besilik danalar 
sahiplerine dağıtıldı

Korkuteli Tarım Kredi Müdürü Dudu Kocabaş, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Öz-

lem Çağırıcı Armut ve Korkuteli Ziraat Bankası 
şube müdürlüğü yetkililerinin de katılımı ile Ta-
reks Hayvancılık tarafından 80 baş ithal besi dana-
sı, ortağa teslim edildi.

Kooperatif Müdürü Dudu Kocabaş, “Ortakla-
rımızın, üyesi oldukları kooperatifler vasıtasıyla 
toplanan et ve verimi yüksek 80 adet ithal besi 
danası talepleri, Et ve Süt Kurumu tarafından it-
hal edilip, Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan 
Tareks Hayvancılık aracılığıyla sahiplerine teslim 
ettik. Teslimini gerçekleştirdiğimiz hayvanların sa-
hiplerine ve ülkemize bereketli kazanç getirmesini 
diliyorum” dedi.

Antalya Bölge Birliğine bağlı Korkuteli 
Tarım Kredi Kooperatifi, 3 üreticiye 80 
baş ithal besi danası teslim etti.

Kayseri Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Mü-

dürlüğü'nde Ankara Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Bülent Gülçubuk tarafından 
"Kalkınma da Kadın Koo-
peratifçiliği" konulu semi-
ner verildi. Organik tarım 
üretiminde bulunan kadın 

üreticilere yönelik olarak 
verilen seminer de kırsal 
kalkınmada kooperatifçi-
liğin önemi, ülkemizdeki 
başarılı kadın kooperatif-
leri ve kooperatiflerin ku-
rulması mevzuatı konuları 
anlatıldı.

Seminere katılan üreti-
cilere Katılım Belgesi ve-
rilerek program son buldu.

KAÇEM’e kooperatifçilik eğitimi verildi
Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim 
Merkezi (KAÇEM) Projesi kapsamında yer alan 
kadın üreticilere kooperatifçilik eğitimi verildi.
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Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı De-
lice köyünde Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Pro-
jesi' kapsamında 30 bin lira hibe desteği 
alan Süleyman Karataş, kurduğu tesiste 
ayda 1 ton istiridye mantarı üretiyor. 

Delice köyünde yaşayan 31 yaşın-
daki Süleyman Karataş, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı'nın açtığı 'Genç 
Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Proje kapsa-
mında 30 bin lira hibe almaya hak ka-
zanan Karataş, 100 metrekarelik alana 

halk arasında 'kavak manta-
rı' olarak da bilinen istiridye 
mantarı tesisi kurdu. Devlet 
desteğiyle kurulan tesiste eşi 
Leyla Karataş'ın yardımıyla 
ayda 1 ton mantar üretiliyor. 
Üretilen mantarlarla Karataş 
ailesi hem geçimlerini sağlı-
yor hem de Ankara ve Kayse-
ri gibi illere pazarlıyor.

80 günlük bir zaman dili-
minde yaklaşık 3 ton mantar 

ürettiğini söyleyen Süleyman Karataş, 
"Devletimizin sağladığı Genç Çiftçi 
Projesi’nden yararlanarak tesisimizi 
kurduk. 100 metrekare büyüklüğünde 
içerisinde 10 ton kompost alacak şe-
kilde tesisimizi ayarladık. Toplam 80 
günlük zaman içerisinde 2.5-3 ton man-
tar üretiyoruz. Aylık ortalama ise 1 ton 
mantar elde ediyorum. Bu işi eşimle 
birlikte yapıyorum. Hatta hafta sonları 
annem ve çocuklarım da bize yardımcı 
oluyor. Yozgat pazarı sorun olduğu için 
mantarları Yerköy başta olmak üzere 
Ankara ve Kayseri'ye de pazarlıyoruz" 
dedi.

İşsiz vatandaşların kendi işlerini 
kurmaları için devletin verdiği hibe 
desteğinden yararlanmaları gerektiğini 

söyleyen Karataş, "Daha önce birçok 
işle ilgilendim ama kendi işimi yapmak 
benim için daha cazipti. Devletimizin 
verdiği destekten yararlanarak böyle 
bir işe girdim. İşsiz vatandaşlar devle-
tin verdiği desteklerden yararlanabilir. 
Yapmak istedikleri işe karar verip sonra 
da hibe için başvurmaları gerekmek-
te. İşim yok diye kimse düşünmesin, 
devletin desteklerinden yararlansınlar. 
Araştırsınlar illaki kendilerinin yapa-
cağı bir iş bulup yapabilirler. Herkes 
kendi işinin patronu olarak hem çalışıp 
hem de ticaret yapabilir. Ailelerinin ge-
çimini sağlayabilir" şeklinde konuştu.

Destekle kurduğu tesiste 
ayda 1 ton mantar üretiyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Delice köyünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' 
kapsamında 30 bin lira hibe desteği alan Süleyman Karataş kurduğu tesiste ayda 1 ton istiridye mantarı üretiyor 

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde ge-
lişen örtü altı tarım ile yılın tüm 
aylarında dikim ve hasat yapılıyor. 

GTH İl Müdürü Mehmet Tuğrul, il-
çede yapılan 700 tonluk marul hasadı 
başta olmak üzere, ülkedeki kış sebzesi 
ihtiyacının büyük bölümünün buradan 
karşılandığını açıkladı. 

Sütçüler’in gelişmekte olan sera-
cılık faaliyetleri dolayısıyla kış ayla-
rına sebze ihtiyacını, 214 sera ve 266 
dekarlık alandaki Çandır, Yeşilyurt ve 
Şehler bölgelerinde karşıladığını dile 
getiren GTH Isparta İl Müdürü Meh-
met Tuğrul, “Çadır, Yeşilyurt ve Şeh-
ler’de 206 adet sera mevcuttur. Bu se-
ralarda, yaz döneminde; başta domates 
olmak üzere, salatalık, biber, fasulye, 
patlıcan, çilek, kış döneminde ise; ma-
rul başta olmak üzere, roka, tere, may-
danoz, ıspanak ve pırasa gibi ürünler 
yetiştirilmektedir. En fazla dikim ve 
üretimi gerçekleştirilen domates, 170 
dekar alanda yaklaşık 2 bin 200 ton ola-
rak üretilmektedir. Mart ayında dikilen 
domates fidelerinin hasadı Haziran orta-
sından Eylül ayına kadar devam etmek-
tedir” dedi.

Domates hasadı sonrasında sera-
ların boş kalmadığına dikkati çeken 
GTH İl Müdürü Tuğrul, bu sürecin de-
vamında ise 236 dekarlık alanda ikinci 
ürün olarak marul dikimi yapılan sera-
larda yaklaşık 700 ton hasat yapıldığı-

nı iletti. İkinci ürünün de yaklaşık 60 
- 90 gün süresi zarfında hasat edildiğini 
ifade eden Tuğrul, üretilen ürünlerinin 
büyük bölümünün Antalya’ya gittiğini, 
buradaki halin yakın olması ve pazar-
lama imkanlarının fazlalığı nedeniyle 

ürünlerin daha kolay satılabildiğini 
kaydetti.

Tuğrul son olarak, talebe göre bu 
bölge üretilen ürünlerin Isparta semt 
pazarlarında da satılabildiğini sözleri-
ne ekledi.

Isparta’da üretiliyor, 
Antalya halinden 
Türkiye’ye pazarlanıyor
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Silifke İlçe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Yusuf Gün, “2017 yılı 
Genç Çiftçi Projesi kapsamında 1 

genç çiftçimize mantar, 1 genç çiftçimi-
ze sera, 1 genç çiftçimize erik bahçesi, 
2 genç çiftçimize arıcılık, 1 genç çift-
çimize küçükbaş hayvan (keçi), 3 genç 
çiftçimize küçükbaş hayvan (koyun) 
desteği olmak üzere toplam 23 genç çift-
çimiz hibe almaya hak kazandı. Proje 
kapsamında hibe almaya hak kazanan 2 
genç çiftçinin büyükbaş hayvancılık te-
sis yapımı tamamlanmış olup hayvanla-
rı teslim edildi. Proje kapsamında 2016 
ve 2017 yılında destek alan toplam 43 
çiftçimize Silifke Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak top-
lam 30 saat eğitim verildi" dedi.

Gün, destek alan genç çiftçilerin 
köylerinde kalarak böylece köyden ken-
te göçün de önlenmesine katkı sağlandı-
ğını belirtti.

Silifke'de genç çiftçilere hibe desteği
Silifke İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ilçede 2017 yılında 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında hibe almaya 
hak kazanan 12 genç çiftçiye, 6’şar adet olmak üzere toplam 72 büyükbaş hayvan dağıtımı, ayrıca 2 genç çiftçiye 
de ahır yapımıyla birlikte 3’er büyükbaş hayvan dağıtımı yaptı. 

Trabzon’da Hamsiköy sütlacı iş-
letmeciliği yapan Uğur Alkurt, 

süt reçelinin yapılışı öğrenmek için 
gittiği Japonya’da süt reçelinin formü-
lünü alamayınca içeriğini Trabzon'da 
uzman bir ekiple araştırarak buldu ve 

daha iyisini yapmayı başardı. Süt re-
çelinin fındıklısının yanı sıra çay aro-
malısını yapan Alkurt, şimdi bu ürün-
leri ihraç etmeyi planlıyor.

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı 
(JICA) Projesi kapsamında 2016 yı-
lında Japonya’ya giden Hamsiköy-
lü sütlaç ustası Alkurt, süt reçelinin 
yapılışını öğrenmek ve formülünü 
almak için görüşmelerde bulundu. 
Ancak kendisine sadece "Sütten ya-
pılıyor" bilgisini veren Japonlar'a 
inat Trabzon'a dönüşünde yanında 
getirdiği süt reçelini Trabzon Ziraat 
Mühendisleri Odası'nın da desteği 
ile birlikte laboratuvar ortamında in-
celemeye aldı. Ekip, uzun araştırma-
lar sonucunda ürünün aynısını hatta 
daha iyisini yapmayı başardı. 

Japonların süt reçelinin içeriğini 
vermediğini ama bir Karadenizli ola-
rak inat ettiklerini ve süt reçellerinin 
formülünü çözdüklerini kaydeden 
Alkurt, “Süt reçeli Türkiye'de çok bi-
linen bir ürün değil. Bu ürünle bir yıl 
önce Japonya'da tanıştık. İçeriğini, 
tarifini sorduğumuzda bize vermek 

istemediler. Bize sadece 'sütten yapılı-
yor' dediler. Onlar tarifini bize verme-
di ama biz de Karadenizliyiz. Bu işin 
peşini bırakmadık. Üründen bir kaç 
tane ücretiyle satın aldık ve dönüşte 
Trabzon'a getirerek tahlillerini yaptır-
dık, formülünü çözdük" dedi. 

"Süt reçelinin çaylısını yaptık" 
Süt reçelinin içerisinde hiçbir kat-

kı maddesinin bulunmadığını belirten 
Alkurt “Süt reçelinin içerisinde hiçbir 
şekilde katkı yoktur. Doğal süt ve şe-
kerden oluşan bir tatlımızdır. Şu anda 
sadesi, fındıklısı ve çay aromalısı-
nı yapıyoruz. Kısa 
sürede beğenildi. 
Çayı, süt reçeline 
katarak çaylısını 
oluşturduk. inşallah 
maviyemişlisini de 
yapacağız. Karade-
niz’e yönelik ürün 
çeşitlerini düşünü-
yoruz. Bu tamamen 
bizim ürünümüz. Şu 
an Karadeniz Bölge-
si'nde ilkini biz imal 
ediyoruz. Güzel bir 
noktaya geleceğini 
düşünüyoruz. İnşal-
lah seri üretimle yurt 

içi ve yurt dışına ulaştırmaya çalışaca-
ğız” diye konuştu.

"Japonlar sütlaca bayıldı"
Japonların süt reçelini çok iyi 

yaptığını ancak kendilerinin yaptığı 
sütlaca da hayran kaldıklarını ifade 
eden Alkurt "Onlar bize süt reçelinin 
formülünü vermeyince biz de onla-
ra sütlacımızın formülünü vermedik. 
Bizden sütlacın tarifini istediler onlara 
yapılışını gösterdik ama formülümüzü 
vermedik. Hamsiköy sütlacımıza ba-
yıldılar, bizleri fuarlara davet ettiler" 
şeklinde konuştu. 

Süt reçelini öğrenmek için Japonya'ya giden Hamsiköylü 
sütlaç ustası Uğur Alkurt, Japonlar'dan süt reçelinin 
formülünü alamayınca inat etti, formülü Trabzon'da çözdü.

Japonlar süt reçelinin lezzet sırrını vermeyince...
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Aydın’da binlerce çiftçinin pa-
muk hasadı sonrası yaptığı tarla 
temizliği sorun olmaktan çıktı. 

Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde ku-
rulan biyokütleye dayalı elektrik üretim 
tesislerince isteyen çiftçilerin tarlaları 
bedavaya temizleniyor. Toplanan çalılar 
ise yakılarak elektrik enerjisine dönüştü-
rülüyor. Bugüne kadar çiftçi için ek ma-
liyet ve sorun olan pamuk çalıları artık 

sorun olmaktan çıkıp enerji oluyor. 
Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan 

özel bir firmaya ait biyokütleye dayalı 
elektrik üretim tesislerince Söke Ova-
sı’ndaki binlerce dönüm pamuk tarla-
sındaki atık durumdaki pamuk çalıları 
toplanarak Söke Dalyan yakınlarındaki 
alanda toplanıyor. Dağ gibi biriken pa-
muk çalıları herkesin dikkatini çekerken 
Dünyada yüzde 100 pamuk sapından 

enerji üreten sayılı santraller arasında 
yer alan Söke’deki tesis özellikle çevre-
ye duyarlılığı ile dikkat çekiyor. Pamuk 
tarımı ile uğraşan çiftçilere de dolaylı 
olarak ekonomik katkı sağlayan tesis bir 
yandan elektrik enerjisi üretirken diğer 

yandan da binlerce dönüm tarlayı ücret-
siz olarak temizliyor. Yetkililer elektrik 
üretmek için kazanda saatte yaklaşık 12-
13 ton pamuk sapı yakılarak oluşturulan 
buharın elektrik enerjisine dönüştürül-
düğünü belirttiler.

Çiftçilerin "derdi" enerjiye 
dönüştürülüyor

Pamuk tarlalarındaki atıklar artık sorun değil, enerji oluyor. 

Bölge bayilerine Gübre Takip Sistemi anlatıldı
İstanbul, Edirne, Kırklareli ile Tekir-

dağ ilerindeki ithalatçı, üretici ve 
bayi temsilcilerine Gübre Takip Siste-
mi anlatıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Gübre Takip 
Sistemi Bayi Bilgilendirme bölge top-
lantısı, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve 
Tekirdağ İllerinde faaliyet gösteren 
üretici, ithalatçı, gübre bayileri, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Teknik ve İlçe 
Teknik sorumluları dahil 600 ilgilinin 
katılımı ile Namık Kemal Üniversitesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Gübre 
Takip Sisteminin kurulması ile çiftçi 
tarafından kullanılan gübrelerin veri 
tabanına kaydedildiğini hatırlattı. Sa-
rıkoca, gelecek yıllarda daha bilinçli 

gübre kullanımının sağlanması, el ya-
pımı patlayıcılarda kullanılan gübre-
lerin nihai kullanıcıya kadar takip edi-
leceğinden, ülke güvenliğine katkıda 
bulunacağı, dağıtıcılarımızın güvenli 
bir veri tabanı oluşturacağından işle-
rinde kolaylıklar sunacağını vurguladı.

Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü Gübre Denetçisi Eşref 
Duyu sunumunda, Gübre Takip Sis-
teminin gübrelerin paketleme aşama-
sında ürünün içerisine biyoteknolojik 
olarak uygulanan DNABarkod ile 
karekod/barkod etiketlerle eşleştiril-
mesi yapılarak, her bir ürünün kim-
liklendirilmesi ve bu şekilde piyasaya 
arz edilmesi çalışmalarını kapsadığı-
nı söyledi. Duyu, “Sistemin kuruluş 
amacı gübreden, tedarik zincirindeki 
üretici/ithalatçı-dağıtıcı ve kullanıcı 
bilgisine ulaşmaktır. 

Gübre Takip Sistemi ile çuval, 
şişe, torba veya karton paketlerde pi-
yasaya arz edilen ürünlerin üretici/

ithalatçıdan, dağıtıcıya ve nihai kulla-
nıcı olan çiftçiye kadar güvenle ulaş-
tırılması hedeflenmektedir. Bu süreçte 
geriye dönük olarak ürünlerin kulla-
nım ve zincirleme tedarik aşamalarının 
tüm halkalarına ulaşılmasına imkan 
sağlanarak sahte, kaçak, tağşiş ürünle-
rin tespiti kolaylıkla yapılabilecek. Bu 
sistem, ülke genelinde üretilen veya it-
hal edilen gübreler hakkında etkin bir 
takip sisteminin kurulmasına yönelik 
bir çalışmadır” dedi.

Gübre Denetçisi Eşref Duyu, çiftçi-
nin sistem dahilinde TC kimlik numa-
rası ile gübre alacağından, gübrelerin 
dağıtıcının barkod etiketini okutarak 
verdiğine dikkat etmesi gerektiğini ve 
alıştan sonra çiftçiye SMS ile aldığı 
gübreler hakkında bilgilendirildiğini 
anlattı.

Toplantıda, Gübre Takip Sistemi ve 
işleyişi hakkında katılımcılara katalog 
dağıtıldıktan sonra değerlendirme so-
ruları cevaplandırıldı.

Jeotermal ısıtmalı 
serada üretilen 
domatesler 
ihraç ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde 560 de-
kar jeotermal ısıtmalı serada üreti-

len 14 bin ton domatesin yüzde 80'i yurt 
dışına ihraç ediliyor.

Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ali Demir, ilçede 560 dekar je-
otermal ısıtmalı serada, yaklaşık 14 bin 
ton domates üretimi yapıldığını ve üre-
tilen domateslerin ise yüzde 80'inin yurt 
dışına ihraç edildiğini söyledi. 

Jeotermal ısıtmalı seralarda üretimi 
yapılan domateslerin yurtdışına ihraca-
tının devam ettiğini ifade eden Demir 
“İlçemizde 560 dekar jeotermal ısıtmalı 
serada, yaklaşık 14 bin ton taze doma-
tes üretimi yapılmakta olup, üretilen 
domateslerin yüzde 80’lik kısmı ihraç 
edilmektedir. 

İlçe Müdürlüğümüzde görevli ins-
pektörlerce, ihraç edilmek istenilen 
taze domateslerin, alıcı ülkelerin ka-
rantina şartlarına göre gerekli kontrol-

leri yapılarak, düzenlenen Bitki Sağlık 
Sertifikaları nezaretinde ihracatçı fir-
malarca yurtdışına ihracatı gerçekleşti-
rilmektedir” dedi.
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Bozüyük’te genç kadın 
çiftçiler yarıştı

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
toplantı salonunda yapılan yarışmaya Bile-
cik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 

Hacı Dursun Yıldız, Bozüyük Belediye Başkan Yar-
dımcısı Rasim Keskin, Bozüyük Tarım İlçe Müdürü 
Süleyman Canan, daire müdürleri ve çiftçiler katıl-
dı. Programın açılış konuşmasını yapan Tarım İlçe 
Müdürü Süleyman Canan “Genç çiftçi projelerinin 
desteklenmesi programı; Bakanlığımızca tarım-
da sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin 
girişimciliğinin desteklenerek gelir düzeylerinin 
yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına 
katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu prog-
ramı düzenlemekteki amacımız tarımımızın yükünü 
çeken olmazsa olmazımız bayanların bu sektörde 
var olduğunu ön plana çıkartmak, farkındalık ya-
ratmak ve 2016 yılında ilçemiz köylerinden destek 
alan kadın çiftçilerimizin bilgi ve tecrübelerini ar-
tırmaktır” dedi. Ardından konuşan Bilecik Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız 
ise “Biz kadınlarımıza değer verdiğimiz için genç 
çiftçilerden önceliği kadınlara verdik. Genç çiftçi 
projesinden 60'ı bayan olmak üzere toplam 100 çift-
çimiz faylandı. Böylece kadınlarımıza daha fazla 
değer verdiğimizi ortaya koymuş olduk. Amacımız 
Bakanlık olarak toprağı suyla, çiftçimizi de bilgiyle 
buluşturmak” dedi.

Konuşmaların ardından 5 kişinin yarıştığı yarış-
mada 20 sorudan 19’una doğru cevap veren Özlem 
Sakarya yarışmanın birincisi oldu. Program derece-
ye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona 
erdi.

Bozüyük’te Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında destek alan kadın 
çiftçilerin bilgi ve tecrübelerini 
arttırmak amacı ile “Genç 
Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi 
Yarışması” düzenlendi.






