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Çankaya-Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koor-
dinasyonunda yürütülen ve üreticilerimizden tedariki Tarım 
Kredi Kooperatiflerince yapılan tanzim satış uygulamasının 
başlamasının ardından domates, soğan, salatalık, patlıcan, 
patates, biber ve ıspanak gibi ürünlerin market fiyatları yüzde 
50'nin üzerinde geriledi.
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Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahret-
tin Poyraz, yaklaşık 
55 bin ortaklarının 
bu kolaylıktan ya-
rarlanabileceğini ve 
yapılandırılan tuta-
rın da 1 milyar 410 
milyon lira civarında 
olduğunu bildirdi.

m

Haberi 12. Sayfada

YORTAKLARA 

MÜJDE!

Çiftçilerin tarımsal üretime devam etme-
leri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından kullandı-
rılan tarımsal kredi alacaklarında düzen-

lemeye gidildi. 31 Aralık 2018 itibarıyla tasfi-
ye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile 
borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat 
kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar banka, kooperatife başvuruda 
bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandıra-
bilecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, yapılandırılan ve ödemeleri halihazırda 
devam eden krediler, bu madde hükmünden et-
kilenmeyecek ancak, başvurmaları durumunda 
bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

Çiftçi borçlarına 
yeniden yapılandırma 

Dr.Fahrettin Poyraz

Tanzim Satışlar tam gaz sürüyor Tarım Krediden 
Vezirköprü'ye 

6 milyonluk yatırım
3 Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 6 milyon 
liraya mal olan "Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yeni Hizmet Binası"nın açılışı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz’ın katılımı ile yapıldı. 

Haberi 10. Sayfada
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Ödemiş’te ilk olarak Balaban-
lı’da vatandaşlara seslenen 
Pakdemirli, “Ben de bu işle-

rin içindeyim sizler gibi. Bu işler ka-
zanması zor olduğu halde bereketlidir. 
Çok çalışırsın ama bereketi yanında 
gelir. Allah'a şükürler olsun ki bu top-
raklardan bu topraklara ait bir Tarım 
ve Orman Bakanı çıktı bu konuda da 
sizlere ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 
Onun selamlarını sizlere getirdim. 
Sadece selamlarını getirmedim çiftçi-
ye ne kadar borcumuz varsa, ne des-
tek borcumuz varsa bunların hepsini 
Ocak ayı itibariyle kapatıp geldim. 
Desteklerini almayan var mı aramız-
da? Allah'a şükür yok. 2018 alacak-
larının erken ödenmesi ile ilgili bir 
çalışma yapıyoruz. Yani ‘Mevcut hak 
edişlerin hepsini ödeyebilir miyiz’ 
diye bir çalışma yapıyoruz ama bütçe 
kaynakları içerisinde değerlendirece-
ğiz” ifadelerine yer verdi. 

İki fabrikanın ihalesi 14 
Şubat’ta yapıldı

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
Ödemiş OSB ve Tire OSB’de kura-
cağı fabrikalarla müjde veren Pak-
demirli, şunları kaydetti: 

“14 Şubat'ta ihalesi yapıldı. En 
kısa zamanda temelini de atıp inşal-
lah bu fabrikanın da buraya bölge-
miz ekonomisine desteğini inşallah 
göreceğiz. Bana toplulaştırmayla 
ilgili konular aktarıldı. 19 bin hek-
tarlık alanın 12 bin hektarı tamam-
lanmış. Yollarla ilgili eksiklikler 
var. Bu sene onların da ihalelerini 
yapıp inşallah tamamlayacağız. Ben 
de önceliğe alınması için gerekli ta-
limatı verdim.” 

“Toprak ve suyu birlikte 
yönetiyoruz” 

Pakdemirli daha sonra Bademli 
Mahallesi’ne geçerek Yeşil Bademli 
Kooperatifi’nin üyelerinin katıldığı 
toplantıda konuştu. Tarımda dün-
ya 6.’lığı, Avrupa 1.’liği noktasın-
da olduklarını söyleyen Pakdemirli, 
“Toprak ve suyu birlikte yönetir hale 
geldik. Bunun yanında orman ve ta-
rım alanlarını birlikte planlamamız 
gerekiyordu. İşte bunu da yapmaya 
başladık” diye konuştu. 

Fidancılığın merkezi Badem-
li’de fidancılık sektörüne de önemli 
müjdeler veren Pakdemirli, “Bugün 
mevcut orman fidanlıklarından ih-
tiyaç fazlası olanlarını özel fidanlık 
sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun 
yanında ormanlık alanlarda süs bitki-
leri de yetiştirilebilecek özel orman 
fidanlığı kurulmasına izin verilme-
sini sağlayacağız. Bizler sizin emri-
nizdeyiz, sizler için varız. Ormanlık 
alandan geçen enerji nakil hatları ile 
yangın emniyet yolları. Bilirsiniz 
boştur o bölgeler. O yerlere de yem 
bitkileri ekeceğiz. Sizler hayvanları-
nızı oralarda bedavaya otlatırken or-
manları da korumuş olacağız. Orman 
vasfı bozulmuş arazileri çiftçilerimi-
ze 49 yıllığına tahsis edeceğiz. Yaba-
ni zeytin ağaçlarını da meyve verir 
hale getireceğiz” dedi. 

“İthalat ihracatı karşılamıyor” 
Süs bitkilerinde ithalata razı 

olmadığını söyleyen Pakdemirli, 
“Süs bitkilerinde daha önce %21 
üretim alanı varken %51’e çıkar-
mışız. İhracatımız 60 milyon dolar 
iken ithalata 80 milyon dolar har-

Ödemiş ve Tire’ye 14 Şubat hediyesi 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki 
Küçük Menderes mesaisinin ikinci durağı olan 
Ödemiş’te, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ödemiş ve 
Tire’de kuracağı fabrikalar için 14 Şubat’ta ihaleye 
çıktıklarının müjdesini verdi. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Edirne Ticaret Bor-
sası’nda düzenlenen Tarım ve 

Orman Sektörü Değerlendirme toplan-
tısına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada 
yaptığı konuşmasında, “Bugün mumla 
arasanız bulamayacağınız kadar çok 
bürokrat burada. Bakan da karşınızda, 
hepimiz emre amade sizleri dinlemek 
için buradayız. Şundan emin olun, dev-
let sizi, üreticisini, çiftçisini düşünüyor. 
Bununla yatıyor, bununla kalkıyor. En 
başta Cumhurbaşkanımız sonra da biz 
sizin dertlerinizi dert ediniyoruz. Bun-
dan yüzde yüz emin olmanız lazım. 
Ancak bu işleri birlikte sürdürürsek bir 
noktaya geleceğiz. Çünkü önümüzdeki 
20 yılda dünyanın yüzde 50 daha fazla 
üretmesi, Türkiye'nin de yüzde 50 daha 
fazla gıda üretmesi gerekiyor. Bunu üre-
tecek olan da sizlersiniz” dedi. 

Tarımın Türkiye'de çok eleştirilen ve 
algısı çok düşük olan bir yerde olduğu-
nu dile getiren Bakan Pakdemirli, “Ama 
tarım sektörüne ve birazdan rakamlara 
baktığınızda aslında o kadar başarısız 
olmadığımızı göreceksiniz. Hakikaten 
ileride dünyayı doyuran ülkenin dünya-

nın lideri olacağından emin olabilirsiniz. 
Türkiye'de halen verimli topraklarıyla 
dünyada iyi bir noktada aday bir ülkedir. 
Her konuşmamda şunu söylerim. Tarım 
savunma sanayinden daha önemlidir. 
Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir, 
ileri teknolojiniz olabilir ama evde buz-
dolabı boşsa bunun hiçbir önemi yok. O 
yüzden buzdolabını doldurmamız gere-
kiyor” diye konuştu. 

Bakan Pakdemirli, “Türkiye nerede? 
Birleşmiş Milletler verisidir. Avrupa'da 
tarımsal hâsılada Türkiye birinci sırada, 
Dünya'da 7'inci sırada. Aslında toprak 
kaynağımız olarak 17'inci sırada. Top-
rak kaynağı olarak da çok zengin değiliz 
aslında. Birçok da yapısal problemimiz 
var. Ama buna rağmen Türkiye'nin bir 
başarısı var. Bu başarı Bakanlıktan çok 
sizlerin başarısı. Türkiye’miz küçükbaş 
hayvan varlığında Avrupa'da birinci sı-
rada. Süt sığırı varlığında yine birinci 
sırada. Büyükbaş hayvan varlığında 
Fransa'dan sonra ikinci sırada. Yeni aldı-
ğımız tedbirler ve ortaya koyduğumuz 
iş planıyla inşallah 2022 yılında Türki-
ye tekrar hayvan ihraç edecek konuma 
gelecek” dedi.

“Tarım, Savunma Sanayii'nden “Tarım, Savunma Sanayii'nden “Tarım, Savunma Sanayii'nden 
daha önemli”  daha önemli”  daha önemli”  

camışız. Yani hala ihracatımız ithala-
tımızı karşılamıyor. Burada yapacak 
çok şeyimiz var size şunu söyleye-
yim. İzmir Büyükşehir Belediyemiz 
yeterli desteği yapmadı. Buradaki 
üreticilerimiz İstanbul'a sattı, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne sattı ama 
İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli 
alımı yapmadı. Hem Nihat Zeybek-
ci'ye hem de değerli dostum Münir 
Bey’e desteğinizi bekliyorum. Bu ko-
nuda da 31 Mart'ta inşallah daha iyi 
bir İzmir için, daha çok hizmet alan 

bir İzmir için hep birlikte uyanaca-
ğız." ifadelerini kullandı. 

Yerel seçim gündemine de deği-
nen Pakdemirli, “Ben bölgenin evla-
dıyım, ama tabii ki 81 ilin bakanıyım. 
Siyasi davranmamakla ilgili sözüm 
var. Başka bir partinin belediye baş-
kanı ile ne kadar hemhal olabilirsek 
o kadar oluruz. Ama bu başkanımız 
dostumuz olacağı için ne konu varsa 
konuşacağız, hep birlikte inşallah çö-
zümler bulacağız” şeklinde konuştu. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
tarımın savunma sanayinden daha önemli olduğuna 
değinerek, “İleride dünyayı doyuran ülkenin 
dünyanın lideri olacağından emin olabilirsiniz” dedi. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a 
ziyarette bulundu. Poyraz, Bakan Denk-
taş’a Tarım Kredi Kooperatifleri ve iki 
ülke arasındaki tarımsal işbirliği projeleri 
hakkında bilgi verdi. Poyraz, “Süt ve Sıvı 
Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. 
(Koop-Süt)’in ürünlerinden olan Hellimin 
Türkiye pazarında yer alması için çalışma 
başlattık. Amacımız, Türkiye ile KKTC 
arasında gıda ürünlerinde ticareti artırmak. 
Kıbrıs Türk Halkının üretimi ürünleri Tür-
kiye’ye taşımak, Kıbrıs’ın ihtiyacı olan 
hammadde girdilerinin transferini gerçek-
leştirmek. Neticede bizim kader birliğimiz 
var. Dolayısıyla işbirliği bizim için daima 
çok kıymetli” diye konuştu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise iki 
ülke arasında çok önemli bir iş birliği pro-
tokolüne imza atıldığını belirterek, "Yakla-
şımınız uzun süreden sonra duyduğum ve 
beni çok heyecanlandıran bir proje. Üretici-
lerimizin ürünlerinin pazar bulması açısın-
dan muhteşem bir fırsat” ifadesini kullandı.

Denktaş, KKTC’de doğal ortamda 
yetişen ayrelli (kuşkonmaz) gibi birçok 
besin değeri yüksek ürünün ve bunun ya-
nında Kıbrıs patatesi, kolakas, harnup gibi 
ürünlerin de buradan paketlenerek pazar-
lanabilir hale gelmesinin üretim açısından 
önemli bir motivasyon olacağını belirte-
rek; Türkiye’nin de bu anlamda en yakın 
pazar olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından hellim peyniri 
alımı ile ilgili işbirliği protokolü TK Birlik 
Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz 
ile Koop Süt Genel Müdür vekili Ömer 
Bahadi tarafından imzalandı.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   
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Hellim Peyniri, Tarım Kredi ile Türkiye 
pazarındaTarım Kredi Kooperatifleri 

şirketlerinden TK Birlik ve 
KKTC Süt ve Sıvı Yağ Üretim 
ve Pazarlama Kooperatifi 
Ltd. (Koop-Süt)’in işbirliği 
ile Türkiye’de Hellim Peyniri 
satışına başlanacak.

Tarımsal işbirliklerinin 
artırılmasına yönelik 

temaslarda bulunmak üzere 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’ne giden Genel Müdür 
Poyraz, KKTC Tarım ve Do-
ğal Kaynaklar Bakanı Erkut 
Şahali'yi makamında ziyaret 
etti. Bakan Şahali, ziyaretten 
mutluluk duyduğunu ifade 
ederek, “İki ülke arasında ta-
rım alanında çok önemli iş-
birlikleri yerine getiriyoruz. 
Bu anlamda Tarım Kredi 
Kooperatifleri de bizim için 
çok önemli bir ortak” dedi.

Genel Müdür Poyraz 
ise amaçlarının Türkiye ile 
KKTC arasında ticareti ar-
tırmak olduğunu belirterek, 
“KKTC'yi şu anda ajanda-

mızın bir numaralı madde-
si olarak koyduk. Kıbrıs'ta 
Zirai Levazım, Makine ve 
Gıda Pazarlama Kooperatifi 
ile protokol imzaladık. Onla-
rın ihtiyacı olan gübre, yem 
ve zirai ilaçla ilgili anlaşma 
yaptık. Tarım Kredi olarak 
Kıbrıs'ın Hellim Peynirini 
alıp Türkiye’de market zin-
cirlerine vererek tüketici-
mizle buluşturacağız” diye 
konuştu.

Ziyarette Poyraz’a Tarım 
Kredi Birlik Genel Müdürü 
Hasan Hüseyin Demiröz, Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Pa-
zarlama Daire Başkanı İlyas 
Kılıç ve Özel Kalem Müdü-
rü Sinan Baysal eşlik etti.

Genel Müdür Poyraz’dan Bakan Şahali’ye ziyaret
Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut 
Şahali'ye ziyarette bulundu.
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AA Ekonomi Masası programına 
konuk olan Tarım Kredi Genel 
Müdürü Fahrettin Poyraz, hal 

konusunun ele alınması gerektiğini be-
lirterek, "Bunu tamamen tasfiye etmek 
lazım da demiyorum ama içlerinde bu 
işi suistimal edenler var. Suistimal eden-
lerin ayıklanabileceği ama hal esnafı ve 
komisyoncuların tecrübelerini de süre-
ce dahil edecek, emniyet supabı olarak 
üretici ve kooperatiflerin yer alacağı bir 
sistemi tartışmak gerekiyor." dedi.

Tarım Kredi olarak bin 625 koope-
ratif ve 206 şubeyle değerler zincirinin 
özellikle üretim öncesi aşamalarında 
önemli kapasiteye sahip olduklarını dile 
getiren Poyraz, 150 yıllık geçmişleri, 
kooperatif yapılanmaları ve üretimde 
rol oynayan 13 şirketle piyasayı regüle 
etme anlamında ciddi misyon üstlendik-
lerini söyledi. Poyraz, "Bugüne kadar 
özellikle gübrede ve yemde bunu ciddi 
anlamda yaptık." diye konuştu.

Üretim sonrasına bakıldığında ciddi 
sıkıntılar yaşandığını anlatan Poyraz, 
ürün tüketiciye ulaşana kadar zincirlerin 

zaman zaman sağlıksız işlediğini, hatta 
bazen koptuğunu söyledi.

Bunun da zaman zaman üretici ve 
tüketicinin mağduriyetine neden oldu-
ğuna işaret eden Poyraz, "Üretici şikayet 
ediyor, 'Gayret ettim ama ürünüm para 
etmedi' diyor. Öbür taraftan tüketici şika-
yet ediyor, 'Üreticinin 1 liraya satıp, para 
kazanamadığı ürünü ben niye marketten 
7 liraya alayım' diyor. O zaman arada bir 
şeyler var demek ki..." ifadesini kullandı.

Poyraz, hal kanununun getiri ve gö-
türülerinin incelenmesinin de önemli 
olduğunu, ilgili bakanlıkların bu konuda 
çalıştığını hatırlatarak, Türkiye'de 2 tip 
hal bulunduğunu, bir kısmının yüzünün 
üreticiye, diğerlerinin yüzünün de tüke-
ticiye dönük olduğunu dile getirdi.

"Maliyeti etkileyen unsurlar var"
Antalya ve İzmir gibi üretimin yo-

ğun olduğu bölgelerde, hallerde komis-
yoncuların ürünü alarak ilde dağıttığını 
ve büyük kısmını da üretimin olmadığı 
İstanbul ve Ankara gibi yerlerin hal ko-

misyoncularına gönderdiğini belirten 
Poyraz, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Ankara'daki komisyon-
cular da ürünü alıp, pazar ve market gibi 
perakende sektörüne dağıtıyor. Burada 
maliyeti etkileyen unsurlar var. Halde-
ki komisyoncu, çiftçiden alıp İstanbul'a 
gönderdiği ürüne yüzde 8-12 komisyon 
koyuyor. Ürün gelip, tartıya çıktığı za-
man bir de üreticiden yüzde 5-10 fire 
düşülüyor. Elleştirme tesislerinde ürün 
ayıklanıyor, bir kısım ürünler de kenara 
alınıyor ve üreticiye 'Bunu almıyoruz, 
götür. Ayıklanan ürüne 3 lira, şuna da 
1,5 lira veririm' deniyor."

Poyraz, üretici ve komisyoncu ara-
sında vadeli bir alışverişin gerçekleşti-
ğine, komisyoncuların malı alıp üretici-
ye bedelini 1-3 ay sonra ödeyebildiğine 
dikkati çekerek, "Halbuki en fazla 1 
hafta, 15 günde komisyoncuya ürünü 
sattığı diğer komisyoncudan para ödenir 
ama ürün bedeli üreticiye belki 2-3 ay 
sonra ödenir. Burada bir nevi gizli faiz 
var." şeklinde konuştu.

"Hallerde denetim 
yaptırmayanlar var"

Komisyoncuların, çiftçilere üretim 
öncesi girdi tedariki noktasında bir nevi 
destek olduklarına da işaret eden Poy-
raz, ancak desteğin bir bağımlılık ilişki-
si oluşturduğunu vurguladı. Tarladaki ve 
seradaki ürünün, daha üretilmeden bağ-
landığına dikkati çeken Poyraz, bunun 
makul bir durum gibi gözükse de üreti-
cinin komisyoncuya mahkum edildiğini 
söyledi. Buradaki ilişkinin sorgulanması 
gerektiğinin altını çizen Poyraz, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

"Hal konusu ele alınmalı. Bunu ta-
mamen tasfiye etmek lazım da demi-
yorum ama içlerinde bu işi suistimal 
edenler var. Cumhurbaşkanımız da za-
man zaman konuşmalarında söylüyor... 
Oralara, bakanlıktan giden elemanlara 
denetim yaptırmayanlar var. Çünkü bu 
sistem onlar açısından ciddi bir gelir 
kapısı olmuş, yaptıkları iş ve işlemler-
den dolayı sorgulanmak istemiyorlar. 
Suistimal edenlerin ayıklanabileceği 
ama hal esnafı ve komisyoncuların 
tecrübelerini de sürece dahil edecek, 
emniyet supabı olarak üretici ve ko-
operatiflerin yer alacağı bir sistemi 
tartışmak gerekiyor. Devlet olarak 
denetim mekanizmasını kurup, süreci 
kooperatif ve çiftçi örgütlerini de dahil 
ettikten sonra mekanizmayı denetleme 
noktasında bir sistem kurulacak. Bu 
sistem kurulduğunda, mağduriyetler 
aza iner diye düşünüyoruz."

Poyraz, 'Hal konusu ele alınmalı'
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Hal 
konusu ele alınmalı. Bunu tamamen tasfiye etmek lazım 
da demiyorum ama içlerinde bu işi suistimal edenler 
var" dedi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahret-
tin Poyraz, "Kamu kurumlarının 

gıda tedarikinde üretici birlikleri ve 
kooperatifler özellikle ihalesiz doğru-
dan alım noktasında sisteme bir alter-
natif olarak eklenirse, kamu kurumları 
herhangi bir üretici birliğinden gıda 
alma imkanına kavuşacak." dedi.

Girdilerin tedariki noktasında 
olduğu gibi ürün değerlendirmesi 
konusunda da kabiliyetlerinin geliş-
tirilmesi gerektiğini belirten Poyraz, 
"Son bir yılda bu konuda ciddi çalış-
ma yaptık. Daha önce ürünleri Tarım 
Kredi şirketlerinin ihtiyaçları için 
alıyorduk. Şimdi piyasanın ihtiyaçla-
rını da karşılamaya başladık. 2018'de 
yaklaşık 900 kooperatifimizle alım 
yaptık. 2017'de 450 milyon liralık 
alım yaparken, geçen yıl bu tutar 772 
milyon liraya çıktı." diye konuştu.

Poyraz, piyasadaki dalgalanma-
ları önlemede devreye girecek bir 
organizasyon yapısına sahip olmaları 
gerektiğine işaret ederek, kamunun 
gıda alımlarının da enflasyonist baskı 
oluşturduğunu bildirdi. 

Milli Savunma Bakanlığı ve Yük-
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru-
mu ile protokol imzaladıklarını anım-
satan Poyraz, şöyle devam etti:

"Kamuda 4 milyon civarında dev-
let memuru, sözleşmeli personel ve 
işçi çalışıyor. Bunlar kurumlarından 
yemek hizmeti alıyorlar. Başta has-
taneler olmak üzere, cezaevleri ve 
üniversitelerde gıda tedariki konu-
sunda ihaleler yapılıyor. İhalede re-
kabet var, fiyatlar aşağı düşüyor diye 
düşünebilirsiniz, ancak ihaleyi alan 
şirketlerin sözleşme şartlarını yerine 
getirebilmesi için ürünler yüksek fi-

yattan temin edilebiliyor. 'Bozucu bir 
etki yapalım, piyasaya biz girelim.' 
gibi bir iddiamız yok, ama kamu ku-
rumlarının gıda tedarikinde üretici 
birlikleri ve kooperatifler özellikle 
ihalesiz doğrudan alım noktasında 
sisteme bir alternatif olarak eklenir-
se, kamu kurumları herhangi bir üre-
tici birliğinden gıda alma imkanına 
kavuşacak. Burada eleştiriler gele-
bilir ama şu anki sistemde koopera-
tiflerin desteklenmesi ve güçlenmesi 
için her ülkede olduğu gibi ufak tefek 
pozitif ayrımcılık yapılması gerekir. 
Şu anda buna çalışıyoruz. Kısa süre-
de Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
ile görüşeceğiz. Kamuoyundan da 
gelecek değerlendirmeler çerçeve-
sinde hem Hazine ve Maliye hem de 
Ticaret bakanlıklarımız bu konuda 
bir karar verecektir."

Kamu kurumları, birliklerden ihalesiz gıda alabilmeli
Poyraz, "Kamu kurumlarının gıda tedarikinde, üretici birlikleri ve kooperatifler 
özellikle ihalesiz doğrudan alım noktasında sisteme bir alternatif olarak eklenirse, 
kamu kurumları herhangi bir üretici birliğinden gıda alma imkanına kavuşacak" dedi.
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Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
"Tarım Kredi, katılım bankacılığında kararlı. Biz bunu 
çalışıyoruz ve inşallah yakın zamanda da projemizi 
Cumhurbaşkanı'na sunacağız" dedi.

Tarım Krediden katılım bankacılığı atılımı

Toplantıda katılımcılarla bir araya 
gelen Genel Müdür Dr. Fahrettin 

Poyraz, ürün ve üretim planlaması nok-
tasında yaşanan kopukluğun fiyatlara 
yansıdığını belirterek “Bir taraftan va-
tandaş üretici olarak 'ürün para etmiyor' 
diye şikayetçi diğer taraftan tüketici de 
'niye ürünü bu fiyattan alıyoruz' diye 
şikayetçi. Üretici ile tüketici arasında 

doğru bağı kurabilirsek eminim ki üreti-
ci de üretiminde memnun olacak, tüke-
tici de makul fiyatta kaliteli ürünü alma 
imkanına sahip olacak. Biz Tarım Kredi 
ailesi olarak çalışmalarımızın merkezine 
talebe bağlı üretim planlamasını koy-
duk ve başarılı olabilmek için özellikle 
talep kısmında yer almamız lazım de-
dik. Ürünlerimizi hangi pazarlara hangi 

miktarda taşıyabiliriz diye yola çıkarak 
kendi pazarımızı oluşturalım, pazarda 
tutunalım, ondan sonra ortaklarımıza bu 
pazarlara yönelik üretim yaptıralım ve 
onlardan bu ürünleri alalım dedik. Bü-
yük miktarlı gıdayla uğraşan marketler 
ya da ihracatçıların doğrudan çiftçiyle 
muhatap olması için bir rol model oluş-
turmaya çalışıyoruz. 2018 yılında ortak-
larımızdan 772 milyon TL değerinde 620 
bin ton tarımsal ürün aldık. Bu rakamın 
yaklaşık 150 milyon lirasını sözleşmeli 
üretim modeli oluşturuyor. Biz bu raka-
mı 1.5 milyar TL’lik hacme taşımak isti-
yoruz. Bunu yapacak tecrübe ve birikime 
sahibiz. Yaptığımız örnek çalışmalar da 
bunun en büyük göstergesi. Meyve suyu 
üreticileriyle geçtiğimiz yaz, Kütahya’da 
vişne alımı yaptık. Meyve suyu üreticileri 
projeyi başarılı buldu ve 4 ürün için daha 
2019 yılında birlikte çalışalım dediler. 
Vişne, kayısı, şeftali ve kirazda da aynı 
şeyi yapacağız. MEYED (Meyve Suyu 
Endüstrisi Derneği)’e bağlı şirketlerle 
yıllık 200 bin ton meyve suluk meyve te-
darik edeceğiz. Makarna firmalarıyla da 
benzer bir işbirliğine gittik, tüm makarna 
sanayileriyle protokol imzaladık.  Yıllık 

3 milyon ton civarında buğday taleple-
ri var, bunun 600 bin tonu ithal. Onlar 
adına tüm Türkiye’den alım yapacağız 
ortaklarımızdan. Yaptığımız bu çalışma-
lar ile hem fiyat hem de güvenilirlik açı-
sından vatandaşlarımıza en uygun gıdayı 
temin edeceğiz. Burada en önemli görev 
siz mesai arkadaşlarıma düşüyor” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin son 
dönemde sözleşmeli üretim konusunda 
önemli adımlar attığını kaydeden Genel 
Müdür Yardımcısı Özgür Güven, “Ta-
rım Kredi Ailesi olarak, ortaklarımızın 
tarımsal girdi ihtiyaçlarının karşılanması 
yanında, üretilen ürünlerin değerlendi-
rilmesi noktasında da sorumluluk alıyo-
ruz. Ürün değerlendirme faaliyetlerimiz 
arasında önemli bir alanı oluşturmakta. 
Üretimde karşılaştığımız en büyük so-
runlardan biri onca emekle ortaya konan 
ürünün değerinde alıcı bulmaması. Üre-
tici kazanamadığı takdirde tarımsal faali-
yetlerde süreklilik sağlanamaz. Bu da ge-
rek güvenilir gıda arzı noktasında gerekse 
ekonomik açıdan ülkemize büyük yük 
getirir. Tarım Kredi olarak ortaklarımıza, 
alım garantisi sunabileceğimiz proje ve 
işbirlikleri geliştiriyoruz” dedi.

Üretici ve tüketici arasında doğru bağı kuracağız

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği (Tarım Kredi) Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 

katılım bankacılığında kararlı olduk-
larını belirterek, "Biz bunu çalışıyoruz 
ve inşallah yakın zamanda da projemizi 
Cumhurbaşkanı'na sunacağız." dedi.

Bir ürünün tarladan tüketiciye gelir-
ken geçtiği süreçlerde birçok aşamada 
finansmana ihtiyaç duyulduğuna dikka-
ti çeken Poyraz, finansman sağlamada 
kullanılan kredinin faiz maliyetlerinin 
ürünlerin fiyatlarına eklendiğini anlattı.

Poyraz, gübre alım satımı üzerinden 
örnek vererek, "Tarım Kredi olarak güb-
reyi alırken bizim de çok ciddi anlamda 
finansman ihtiyacımız var, bunun için 
bankadan kredi kullanıyoruz. Çiftçiye 
bunu satarken çiftçi de parası yoksa kre-
di kullanıyor. Sonrasında ürün üretiliyor. 
Bu ürünün 1 ay içinde alınması ve işle-
me tabi tutulması gerekiyor. Milyonlarca 
tonla ifade edilen ürün alınırken de kredi 
kullanarak çiftçiye parası ödeniyor. Son-
rasında da çiftçi bize, biz de kredi kul-

landığımız yere ödüyoruz. Bütün bu kat-
manların her birinde ayrı ayrı finansman 
kullanıldığı için burada çok ciddi bir faiz 
yükü var." ifadelerini kullandı. 

Faiz yükünün maliyetleri bu kadar et-
kilediği bir durumda alternatif bir sistem 
oluşturulması gerektiğini vurgulayan 
Poyraz, tarım sektörünün katılım banka-
larının yatırım yapmalarına müsait oldu-
ğunu ve fırsatlar sunduğunu anlattı.

Poyraz, örnek olması için bir katılım 
bankasıyla ticaret yaptıklarını belirte-
rek, şunları kaydetti:

"Fıstık ve badem işleme tesisimiz-
de işlemek üzere vatandaşımızdan 
fıstık ve badem alırken parasını ödü-
yoruz. Parayı öderken bankadan borç-
lanıyoruz. Katılım bankasına dedik ki 
'50 milyon lira siz, 50 milyon lira biz 
koyalım, ortaklarımızdan aldığımız 
ürünün bedelini ödeyelim. Sonra fab-
rikada bunları işleyip satalım, dönem 
sonunda bir hesap yapalım. Fabrika-
daki masrafları düşelim, ne kadar kaldı 
ikiye bölelim.' dedik."

Tarım Kredinin katılım bankası kur-
ma yönünde kararlı olduğunun altını çi-
zen Poyraz, şöyle devam etti:

"Bu işe sermaye koymak isteyen 
yabancı ortaklarla ya da Türkiye'de 
bu işe yatırım yapmak isteyen, bu işe 
varız diyen katılım bankalarıyla veya 

en nihayetinde biz biraz daha küçük 
başlayalım ama biz başlayalım der-
sek de bu işe başlayabiliriz. Biz bunu 
çalışıyoruz ve inşallah yakın zaman-
da da bu projemizi Cumhurbaşka-
nı'na sunacağız. Yani ete kemiğe bü-
ründüğünü söyleyebilirim."

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire 
Başkanlığı, Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme faaliyetlerini 
ve 2019 yılı planlamalarına yönelik istişare toplantısı düzenlendi.
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Merkez Birliği  Nurettin Hazar Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 

göreve başlayacak olan personele tebligatla-
rı; Genel Müdür Yardımcısı Muaz Saka, İn-
san Kaynakları Daire Başkanı Fatih Zekeriya 
Yerlikaya, Ankara Bölge Müdürü Veli Altun-
kaş, Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Abdur-
rahman Saka ve İnsan Kaynakları Müdürü 
Eyüp Doğan tarafından takdim edildi.

Yapılan sınavlarda başarı gösterip, görev-
lerine başlamaya hak kazanan personeli tebrik 
eden Genel Müdür Yardımcısı Saka, “Tarım 
Kredi Kooperatifleri 1,5 asırlık bir geçmişe sahip 
köklü bir kurum.  Emektar Türk çiftsine hizmet 
ediyoruz.  Sizlerin dinamizmi ve Tarım Kredinin 
tecrübesini bir araya getirerek çok daha başarılı 
işlere imza atacağımızı temenni ediyor ve yeni 
görevlerinizde başarılar diliyorum.” dedi

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Ergin Çubukcu, 
Trakya'dan 2019 yılında 103 bin ton ürün almayı hedeflediklerini söyledi.

7 taşıma aracının anahtarları, 
Balıkesir Bölge Birliği Yöne-

tim Kurulu Başkanı Faik Avcı, 
Bölge Müdürü Vedat Altın, Böl-
ge Müdür Yardımcısı Vedat Ka-
rademir, Bölge Birliğine bağlı 
Balıkesir Merkez, Gönen, Keles, 
Bayramiç, Çardak, Bandırma ve 
Sındırgı Tarım Kredi Koopera-
tifleri Yönetim Kurulu Başkan-
ları ile kooperatif yetkilerinin 
katıldığı törenle yetkililere tes-
lim edildi.

Bölge Müdürü Vedat Altın 
yeni hizmet araçları ile  sahada 

üreticilere daha fazla hizmet 
verileceğini ve katkı sağlayan 
söyleyerek hayırlı olsun dilek-
lerinde bulundu.

Her biri toplamda 8.5 ton 
taşıma kapasiteli kamyonet 
cinsi hizmet araçları için Ba-
lıkesir Tarım Kredi Yem fab-
rikasında düzenlenen törende 
dua edilerek anahtarları yet-
kililere teslim edilirken; araç-
ların satın alındığı firma ta-
rafından da kullanıcılara hem 
teorik hem de pratik eğitim 
verildi.

Balıkesir Bölge Birliği tarafından üreticilere 
daha hızlı hizmet vermek amacıyla alınan 
7 adet araç kooperatiflere teslim edildi.

Ankara Bölge Birliği’ne bağlı kooperatiflerde göreve 
başlayacak olan 44 personelin tebligatları Merkez 
Birliğinde düzenlenen törenle verildi.

Merkez Birilğinde tebligat töreniMerkez Birilğinde tebligat töreniMerkez Birilğinde tebligat töreni

Hizmet araçları teslim edildi

Trakya'dan 103 bin ton ürün alımı yapılacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Te-
kirdağ Bölge Müdürü Ergin 
Çubukcu, yaptığı açıklamada, 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türk 
çiftçisinin her türlü ihtiyacını karşı-
lamaya dönük mal ve hizmetleri za-
manında, güvenilir, kaliteli ve uygun 
şartlarda sağlamayı, ürünlerini pazarla-
mayı, Türk tarımını çevreye ve doğaya 
saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör 
yapmayı amaçladığını söyledi.

Bölge birliğine bağlı 101 koopera-
tif, 45 bin kayıtlı ortakla hizmet verdik-
lerini ifade eden Çubukcu, çiftçilerin 

üretimdeki güvencesi olmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

Ortaklarının ürettiği ürünleri alır-
ken piyasa fiyatlarının çiftçi lehine 
oluşmasını sağladıklarının altını çizen 
Çubukcu, şunları kaydetti:

"Bu yıl 60 bin ton ayçiçeği, 9 bin 
ton dane mısır, 8 bin ton yemlik arpa, 
10 bin ton kanola, 8 bin ton buğday, 8 
bin ton silajlık mısır almayı hedefli-
yoruz. Bu ürünlerde toplamda 103 bin 
ton ürün almayı hedefliyoruz. Bunun 
yanında kiraz ve üzüm alımı konusun-
da çalışmalar yapmaktayız. Ortakları-

mızın ürettiği ürünleri alırken piyasa 
fiyatlarının çiftçi lehine oluşmasını 
sağlıyoruz.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bizler, 
ucuz ve sağlıklı gıdanın önem kazandığı son 
yıllarda üreticilerimizin ürünlerini değerlen-
direrek direkt tüketiciye ulaştırılması nok-
tasında sorumluluk almaktan kaçınmıyor 
ve bunu görevimiz olarak görüyoruz. 2019 
yılının tüm çiftçilerimiz için yüksek verimli 
ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum."

Ergin Çubukcu, Trakya'da geçen yıl 
çiftçiye 125 milyon lira ödeme yapıldığını 
bildirdi.
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Samsun’un Çarşamba, Bafra, Terme ve 
Vezirköprü Ovalarıyla bir tarım ken-
ti olduğunu dile getiren Vali Osman 

Kaymak, “İnsanımızın tarım üretiminden 
daha çok kazanması, bu sayede bölgemize 
ve ülkemize refah gelmesi konusunda bize 
sorumluluk düşüyor. İlimizde 70 bine yakın 
kayıtlı çiftçi ailesi var. Vezirköprü’de de 7 
bin 500’e yakın çiftçi ailesi var ve geçim-
lerini bundan sağlıyorlar. İşte bunlar Sam-
sun’un bir tarım kenti olduğunun gösterge-
si. Tabii bir bölge şehri olan Samsun sadece 
tarımla geçim sağlamıyor. Samsun aynı za-
manda sanayi, ticaret, spor, sağlık, eğitim 
kenti ve önemli bir beşeri sermayesi var. 
Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman 
Samsun’un daha iyi yerlerde olması, daha 
çok üretmesi gerekiyor. Bütün bu özellik-
lerimize rağmen ihracatta çok iyi bir yerde 
değiliz. Tarımsal ürünleri üretiyoruz ama 
katma değeri daha yüksek ve gelir getirici 
yönlerini de araştırmamız lazım” şeklinde 
konuştu. 

Vezirköprü’deki verimli arazilerin daha 
iyi işlenmesi ve ürünlerin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi konusunun çok önem-
li olduğunun altını çizen Kaymak, “Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüze 
teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı 
bir yönetim gösteriyor ve Tarım Kredi Ko-
operatifleri çiftçinin umudu olmuş durum-
da. Spekülatörlerin önüne geçerek vatan-

Tarım Krediden Vezirköprü’ye 6 milyonluk yatırım
Samsun’un Vezirköprü 
ilçesinde 6 milyon 
liraya mal olan "Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Yeni Hizmet Binası"nın 
açılışı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz’ın katılımı ile 
yapıldı. 

daşımızın ucuz sebze yiyebilmesi için 
Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve bele-
diyelerin devreye girmesi çok anlamlı. 
İnşallah bu çalışmalar devam edecek” 
açıklamasında bulundu. 

Kendir ve kenevirin üretiminin 
daha önceden ülkede yasaklandığını 
hatırlatan Vali Kaymak şunları söyledi: 
“Ancak Vezirköprü ilçemizdeki Narlı-
saray Mahallesi’nde 130 dekar alanda 
çiftçilerimiz bu tohumu korudular. Ben 
kendilerine teşekkür ediyorum. Allah 
onlardan razı olsun. Şu anda 130 dekar 
alanda ekilen kenevir 2-3 yıl içerisinde 
5 bin dekara çıkarıp bütün Türkiye’nin 
tohum ihtiyacını karşılayacak.” 

Türkiye genelinde Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin 850 bin ortağı olduğuna 

dikkat çeken Genel Müdür Dr. Fahret-
tin Poyraz, "Türkiye'nin en büyük çift-
çi ailesiyiz. Dolayısıyla bu büyüklük 
bize bir takım imkânlar sağlarken aynı 
zamanda bir takım sorumluluklar da 
yüklüyor. Türkiye tarımında büyük işler 
yapmak istiyorsak; üreticilerimizin aynı 
zamanda pazarlamacı kimliğinden kur-
tulması gerekiyor. Yani bir yıl boyun-
ca ürettikleri ürünü kime, nereye, kaç 
liraya satacağı kaygısından kurtulması 
lazım. İşte Tarım Kredi bundan sonraki 
faaliyetlerinde daha net bir şekilde bu 
misyonu üstlenecektir” diye konuştu. 

Çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçla-
rını karşılama amacıyla hizmet bina-
sının inşa edildiğini söyleyen Tarım 
Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü 
Mustafa Doyurucuoğlu, "Çiftçilerimi-

zin mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi 
tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla inşa ettiğimiz yeni hizmet 
binamız 6 milyon lira yatırım bedeline 
sahip. Çiftçilerimizin üretmiş oldu-
ğu tarımsal ürünlerin pazarlanmasına 
destek olmak, ürün ve fiyat istikrarı-
nı sağlamak amacıyla kooperatifimiz 
bünyesinde üretimi artırmaya yönelik 
çalışmalar da yapıyoruz" dedi. 

Konuşmaların ardından Vezirköprü 
Tarım Kredi Kooperatifleri Yeni Hiz-
met Binasının açılışı protokol tarafın-
dan gerçekleştirildi. 6 milyon lira ma-
liyeti ve 1700 metrekare alana kurulan 
Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yeni Hizmet Binasının açılışına ayrıca, 
ilçe kamu kurum ve kuruluş müdürleri, 
muhtarlar ve çiftçiler katıldı. 

14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hay-
vancılık Fuarında konuşan Tarım Kredi 

Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, "Aracılık sistemindeki ürün fiyat-
larının katlanarak tüketiciye ulaşması nok-
tasında ortaya yeni bir model koyalım ve 
burada sağlıklı işleyen bir sistem olsun ki 
fiyatlar da makul seviyede olsun" dedi.  

Tarım Kredi Kooperatifleri, kurduk-
ları stantla 14. Agroexpo Uluslararası Ta-
rım ve Hayvancılık Fuarında yerini aldı. 
Burada gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak özellikle son 
dönemde sözleşmeli üretim üzerine ken-
dimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Piyasada 
özellikle tüketici tarafında fiyatların aşağı 
çekilmesi noktasında üretici ve tüketici 
arasındaki aracıların kalkıp orada koo-
peratiflerin yer alması için sorumluluk 
almak istiyoruz. Bu anlamda da geçen 
seneden bu yana ortaklardan aldığımız 

ürünler 400 milyon seviyesindeyken bu 
sene 800 milyon seviyesine geldi. Önü-
müzdeki sene bu rakamı 1,5 bandına ta-
şımak istiyoruz. Orta vadede kendimize 
1,5 milyarlık hedef koyduk. Bir tarafta 
üretici, bir tarafta tüketici ve herkesin 
memnun olacağı bir sistem kurmaya ça-
lışıyoruz. Kamuoyunda çokça tartışılıyor. 
Çiftçi arkadaşlarımız şikayet ediyor. ‘O 
kadar çalışıyoruz, emek harcıyoruz, anca 
1 liraya satabiliyoruz’ diyorlar. Bir tarafta 
da tüketici şikayet ediyor. ‘Çiftçinin 1 li-
raya ürettiği ürünü ben neden marketten 7 
liraya alıyorum?’ diyor. İşte burada Tür-
kiye’de aracı sisteminin tekrara gözden 
geçirilmesi gerekiyor. Biz bu tartışmalar 
başlamadan bir yıl önce bu konuda cid-
di hazırlık yaptık. Çalışmalarımız devam 
ediyor. Üreticiden tüketiciye ulaşan de-
ğerler zincirinde Tarım Kredi Koopera-
tifleri olarak hem kooperatiflerimizle, şir-
ketlerimizle yer alacağız, sonrasında da 
burada rol model olmak istiyoruz. Aracı-

lık sistemindeki ürün fiyatlarının katlana-
rak tüketiciye ulaşması noktasında ortaya 
yeni bir model koyalım ve burada sağlıklı 
işleyen bir sistem olsun ki fiyatlar da ma-
kul seviyede olsun. Yeni dönemde inşal-
lah eksik olan altyapılarımızı yapacağız. 
Üreticilerimizle el ele ve tüketicimizle 
kucaklaşacak yapılar oluşturacağız. Sa-
nayicilerimiz de tarımsal ürünleri işle-
me konusunda tüketici konumundalar. 
Meyve suyu üreticileri ile protokol im-
zaladık. Ham madde tedariki noktasında 
üreticilerle bir değer oluşturuyoruz" diye 
konuştu. 

Poyraz, fuarla ilgili de, "İnşallah güzel 
bir fuar olacak. geniş bir katılım var. ta-
rım sektörünün tüm paydaşlarının burada 
olması önemli. Yeni ürünlerin tanıtılması 
noktasında fuarlar imkan sağlıyor. Biz 
de piyasadaki aktörleri yeni ürünlerimizi 
tanıtırken bir yandan da ortaklarımıza, 
çiftçilerimize ürünlerimizi tanıtıyoruz" 
ifadelerini kullandı. 

Ürün fiyatları için "yeni model" vurgusu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, patates, soğan ve do-
mates başta olmak üzere gıda 

fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne 
geçmek üzere tanzim satış noktaları-
nın kurulması talimatını vermiş, bunun 
üzerine başta büyükşehirlerde olmak 
üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan 
gıda ürünü temini için oluşturulan tan-
zim satış noktaları kurulmuştu.

İlk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30 
noktada satışı başlatılan ürünler için Anka-
ra, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya ol-
mak üzere 5 bölgeden alım yapıldı.

Üretici de memnun tüketici de
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, aracıları 

devre dışı bırakarak, belediyelerin tanzim 
mağazalarında satılacak ürünleri çiftçiler-
den doğrudan temin etmesi temeline daya-
nan uygulamaya çiftçiler de destek verdi.

Ürününü hale götürmesi durumunda 
komisyon kesintisiyle karşılaşan çiftçiler, 
Tarım Krediye verdiği üründe böyle bir du-
rumla karşılaşmıyor. Ürünün parası da 15-
20 gün içerisinde çiftçiye ödeniyor.

Tanzim satış uygulaması üretici tara-
fından olduğu kadar tüketici tarafından da 
olumlu karşılandı. Bazı ürünlerin market 
fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde gerileme 

görülürken, 10 liranın üzerine çıkan doma-
tesin kilogram fiyatı marketlerde 3 liraya, 
salatalık 8 liradan 4 liraya, biber 11 liradan 
6 liraya, patlıcan 10 liradan 4,5 liraya, so-
ğan 4 liradan 2 liraya, patates 4,5 liradan 
2 liraya düştü. Uygulamaya bazı marketler 
de destek verirken, bu yerlerde patates ve 
soğan 2 liradan satılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve 
üreticilerimizden tedariki Tarım Kredi Koope-
ratiflerince yapılan tanzim satış uygulamasının 
başlamasının ardından domates, soğan, sala-
talık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak gibi 
ürünlerin market fiyatları yüzde 50'nin üzerinde 
geriledi.

Tanzim satışlar tam gaz sürüyor

Dr.Fahrettin Poyraz
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Tanzim satış için 2,5 aylık bir uygulama 
süresi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda örtü 
altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünle-
rin de piyasaya girmesi, bunun etkisiyle de fi-
yatların makul seviyelere gelmesi bekleniyor.

Ürün yelpazesi genişletilebilir
Öte yandan sebze ve meyvelerin tanzim 

fiyatlarıyla satışı, PTT'nin internet adresinden 
de gerçekleştiriliyor. Tanzim satış noktaların-
daki ürünlere www.epttavm.com adresi kul-
lanılarak, PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla 
ulaşılabiliyor.

Bu arada tanzim satış noktalarından temin 
edilen domates, salatalık, patlıcan, patates, so-
ğan, biber ve ıspanak gibi ürünlere ek olarak 
meyve, bakliyat ürünleri ve temizlik malze-
melerinin de satışı yapılacak.

Tarım Kredi Genel Müdürü Dr.Fahrettin 
Poyraz, tanzim satış noktalarında satılan ürün-
lerin kalite açısından pazar ürünlerinden farklı 
olmadığını hatta bazı ürünlerin daha yüksek 
kalitede olduğunu belirterek, kaliteden ödün 
vermeden, fiyatları düşürmeyi amaçladıkları-
nı söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa 
kaliteli ve ucuz sebze tedarikinin sağlanması 
yönündeki talimatının ardından Başkent gene-
linde tanzim satış noktaları kurdu.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın va-
tandaşa kaliteli ve ucuz sebze tedarikinin 
sağlanması yönündeki talimatının ardından 
Başkent genelinde tanzim satış noktaları 
kurdu. İlk etapta 15 noktada kurulan ve bir 
hafta içinde sayısı 30’a çıkarılan halk sebze 
tanzim satış noktalarında üreticiden tüketi-
ciye uygun fiyatta sebze satışı yapıldı. İlk 

bir haftada tanzim satış noktalarında yakla-
şık 704 ton sebze satışı gerçekleşti. 

Enflasyonla mücadele kapsamında baş-
latılan uygulama sayesinde vatandaşlar ucuz 
sebze alma imkanı buldu. 30 sabit nokta ve bir 
mobil araçla sebze satışı gerçekleştiren Bü-
yükşehir Belediyesi kısa sürede sebze çeşitli-
liğini de artırdı. Mobil otobüs ise önümüzdeki 
günlerde Başkent’in çevre ilçelerinde dolaşa-
rak sebze satışına başlayacak. Haftanın yedi 
günü açık olan tanzim satış noktalarında, na-
kit ve kredi kartıyla satış imkanı sağlanırken, 
Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri 
aracılığıyla gelen ürünler karsız bir şekilde 
Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden 
tüketiciye aracılar olmadan doğrudan satılma-
ya başlandı. 

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği halk 
sebze tanzim satış noktalarında en çok satılan 
sebze ilk haftada 222 tonla domates olurken, 
domatesi patates ve kuru soğan izledi. Vatan-
daşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Sıhhi-
ye Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, Mamak 
Kültür -Konservatuar Karşısı, Ulus Metro 
Çıkışı, Keçiören Belediyesi Karşısı, Pursak-
lar Hicret Cami, Kuyubaşı Fatih Stadı, Siteler 
İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Gölba-
şı Belediye Karşısı, Batıkent Gimsa Karşısı, 
Sincan Fatih Çarşamba Pazarı, Etimesgut Be-
lediye Karşısı, Sincan Lale Meydanı 1, Sincan 
Lale Meydanı 2, Koru Metro Çıkışı, Pursaklar 
Saray Meydanı, Yenimahalle Hastane Dura-
ğı, Etimesgut Alsancak Mahallesi Muhtarlığı, 
Etimesgut Suvari Mahallesi Piyade Parkı, Eti-
mesgut Elvankent 14. Cadde Gimsa, Sincan 
Yenikent Meydanı, Sincan Saraycık Meyda-
nı,ü Mamak Yeşilbayır, Gölbaşı TOKİ, Ke-
çiören Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Yenima-
halle Şentepe Teleferik Son Durak, Bostancık 
Hüseyingazi ve Mamak Dereboyu'nda tanzim 
satış noktalarından alışveriş yapabilirler. 

''Poşetlerimizi doldurup gidiyoruz'' 
Her bir ürün için 3’er kiloluk kota uygula-

ması getirilirken, Halk Sebze’den ucuz sebze 
almanın mutluluğunu yaşayan Fikret Tuncer 
isimli vatandaş, ''Daha önce alışveriş yapamı-
yorduk, hiçbir şey alamıyorduk, her şey çok 
pahalıydı. Patlıcan 14 liraydı, biber 15 liraydı. 
Buradan patlıcanı 4,5 liraya aldık. Poşetleri-
mizi doldurup gidiyoruz. Emeği geçen her-
kesten Allah razı olsun'' dedi. 

Gönül İltaş isimli vatandaş da, ''Doğrudan 
halka satış yapılmasından çok memnunum. 
Hem fiyatlar çok uygun hem de ürünler daha 
kaliteli. Bu uygulamanın devam etmesini iste-
rim'' şeklinde konuştu. 

Ertuğrul Baba ise, fiyatların çok uygun 
olduğunu belirterek, çok memnun oldukla-
rını kaydetti. 

Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Sebze 
Tanzim Satış Noktaları her gün 09:00 ile 
19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. 

Sıhhiye Abdi İpekçi Parkın-
daki tanzim satış noktasını 

ziyaret eden Genel Müdür Dr.
Fahrettin Poyraz, “Tanzim satış 
noktalarının piyasada fiyatların 
düşürülmesinde etkili olduğu-
nu belirterek, "Marketlerde ve 
manavlarda da fiyatlarda cid-
di gevşeme oldu. Domates bu 
operasyon başlamadan önce 10 
lira ve üzeri fiyatla satılırken, 
biz 3 liradan satışa başladık ve 
market zincirlerinde de fiyatlar-
da ciddi düşüş oldu. Salatalık 8 
lirayken 4 liraya, biber 11 liray-
ken 6 liraya, patlıcan 10 liray-
ken 4,5 liraya, soğan 4 lirayken 
2 liraya, patates 4,5 lirayken 2 
liraya sattık.”dedi. Tanzim sa-
tış projesi hakkında bilgi veren 

Poyraz, “Tarım Kredi olarak 
biz, doğrudan üreticiden aldı-
ğımız ürünlerin toplanması ve 
bunların İstanbul ve Ankara'da 
büyükşehir belediyesi ekipleri-
ne tesliminde sorumluluk aldık. 
Sistem bu şekilde geçtiğimiz 
hafta sonu itibarıyla çalışmaya 
başladı ve kurgulandığı şekliyle 
çalışıyor. Ankara, İzmir, Mer-
sin, Antalya ve Sakarya olmak 
üzere 5 bölgeden alım yaptık. 
15 kooperatifle başlayan alım 
süreci artarak devam etti. Saha-
da personelimiz alımlar nokta-
sında çalışmalarını sürdürüyor. 
7 gün 24 saat esaslı durmaksı-
zın üreticiden aldığımız ürünle-
ri büyükşehir ekiplerine teslim 
ediyoruz." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçiden alınan ürün-
ler, İstanbul ve Ankara’daki tanzim satış noktalarında halka 
sunuldu.

Vatandaştan tanzim satış 
noktalarına yoğun ilgi

Tanzim satışlar tam gaz sürüyor
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Çitgöl beldesinde belediyeye ait kap-
lıca bölgesinde 32 dekarlık arazi 

kiralayan Antalya merkezli EMG Tarım 
Limited Şirketi, 10 dekarlık alanda ku-
rulan ve jeotermal ile ısıtılan akıllı sera-
da topraksız tarım uygulaması yapıyor. 

Geçen yıl 375 ton domates üretilen 
serada çalışan Gıda Teknisyeni Meh-
met Ali Öztürk ve Gıda Mühendisi 
Yakup Bal yaptıkları açıklamalarda; 
''Böylesine bir tesiste çalışmaktan ol-

dukça memnunuz. Son sitem bir sera. 
Biz domatesleri çocuk gibi severek 
yetiştiriyoruz. Her bir ürünle tek tek 
ilgileniyoruz. Bu tesis iş hayatımız 
için çok büyük tecrübe'' dediler. 

Şu an dikimini yaptıkları 35 bin 
kök domatesten 500 ton ürün bek-
lediklerini belirten İşletme Yetkilisi 
Mehmet Erdoğan, ''EMG Tarım ola-
rak Simav ilçemizde böyle bir tesis 
açtık. Seramızın açılışında emeği ge-

çen Kütahya Tarım İl Müdürümüze, 
Kütahya Valimize ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Yüzde 50 
devlet destekli seramızı yaptık. 35 bin 
fidemizi diktik. Bir yıllık ürünümüzü 
370 ton olarak aldık. Satışta sıkıntı-
mız yok. Bolluktan dolayı müşteri-
miz ayağımıza kadar geliyor. Başka 
yatırımcıları da buraya bekliyoruz. 
Gelenler için büyük fırsat olur. Burası 
yatırım yapmak için en güzel yer. Bu 
seneki hedefimiz 500 ton ürün. Sera-
mızın ısıtması otomatiktir. Seramız 
teknolojiye uygun şekilde yapılan ör-
nek seralardan biridir'' dedi. 

''Su maliyeti sıfır, verim olarak 
oldukça iyi durumdayız'' 
Borulardan gelen sıcak su, Çitgöl 

beldesinden gelen ısıtma suyunun dö-
nüşüm suyudur. Atılacak olan suyu 
değerlendirmiş oluyoruz. Buraya gelen 
yatırımcılar da sıfır maliyetli olan bu 
suyu kullanabilirler. Aynı zamanda bu-
rası düz bir zemin ve sera kurmak için 
iyi bir yer. Yatırımcıların iyi para kazan-
ması için uygun bir yer. Gelsinler birlik 
içerisinde çalışalım'' diye konuştu.

Sıfırdan başladı, yıllık 500 ton domates üretiyor   

Un, makarna, bulgur, bisküvi, 
irmik gibi buğday mamulle-
rinin ihracatı, Türkiye ekono-

misine uzun yıllardır katma değer sağ-
lıyor. Konuya ilişkin Tarım ve Orman 
Bakanlığından yapılan açıklamada, 
2002 yılından bugüne kadar yapılan 
ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldı-
ğında 15 milyar dolarlık 54 milyon ton 
buğday ithalatına karşılık, 27 milyar 
dolar tutarında 68 milyon ton ihracat 
gerçekleştirildiği belirtildi. Bu süre 
zarfında ülke ekonomisine 12 milyar 
dolar katma değer sağlandığı ifade 
edilen açıklamada, "Ülkemiz dünya un 
ihracatında 2002 yılında 11'inci sıra-
da yer alırken, 2005 yılından itibaren 
yıllara göre birinci ve ikinci sırada yer 
aldı. Yine ülkemiz dünya makarna ih-
racatında 2002 yılında 7'nci sırada yer 
alırken, 2005 yılından itibaren ikinci 
sırada yer aldı" denildi. 

"Ülkemizdeki buğday üretimi, 
ihtiyacı karşılamaya yetiyor" 
Türkiye'nin yıllık buğday üretim 

miktarının ortalama 21 milyon ton, tü-

ketim miktarının ise 19-20 milyon ton 
olduğu belirtilen açıklamada, "Rakam-
lardan da anlaşılacağı üzere ülkemizin 
buğday üretimi tüketimimizi karşıla-
maya yetiyor. Ülkemizin yıllık yak-
laşık 4 milyon ton civarında buğday 
ithalatı bulunuyor. Gerçekleştirilen bu 
ithalat da büyük ölçüde un, makarna, 

bisküvi, irmik ve bulgur gibi ürünlerin 
üretimi için kullanılıyor. Bu ürünler ise 
ihraç ediliyor. Yani ithal edilen buğday 
ihraç edilen ürünlerin ham maddesi 
olarak kullanılıyor. Bu sayede yurtiçi 
ürün arzı üzerinde baskı oluşmaksızın 
dışarıdan alınan ürünler işlenerek, kat-
ma değeri yüksek mamul madde olarak 

pazarlanıyor. Netice itibarıyla ülkemiz-
deki buğday üretimi ihtiyacını karşıla-
maya yetiyor. İthal edilen buğday ihraç 
edilen ürünlerin ham maddesi olarak 
kullanılıyor. Bu bilgiler ışığında ülke-
mizin net ihracatçı ülke konumunda ol-
duğu da açıkça görülüyor" ifadelerine 
yer verildi. 

Buğday ürünleri ihracatı ile ekonomiye 12 milyar dolarlık katkı
Tarım ve Orman 

Bakanlığı, son 17 
yılda 15 milyar dolarlık 

buğday ithalatına 
karşılık buğday 

mamullerinde 27 
milyar dolarlık ihracat 

gerçekleştirildiğini 
bildirerek, ülke 

ekonomisine 12 milyar 
dolar katma değer 

sağlandığını açıkladı. 

2018 verilerine göre 120 bin dekar 
alanda yaklaşık olarak 13 bin ton ke-

kik üretimi gerçekleşirken, bunun kar-
şılığı olarak  60 milyon dolar gelir elde 
edildi. 60 milyon doların 40 milyon do-
larlık kısmı ise Denizli ilinden sağladı. 

Denizli’de kekik üretimi ve sorunla-
rının değerlendirildiği 8. Kekik Paneli, 
Vali Hasan Karahan, Tarim ve Orman İl 
Müdürü Yılmaz Erkaya, stk temsilcileri 
ve çok sayıda üreticinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Panelin açılışında konuşan 
Vali Hasan Karahan, dünya üzerinde ke-
kik üretimi yapan birçok ülke olduğunu 
ve bir rekabetin bulunduğunu belirterek, 
“Denizli'miz kekik üretiminde söz sahi-
bi ve iyi de bir gelire sahip. Bu durumun 
devam etmesi için kıymetini bilmeli ve 
bilimsel usullere göre üretim yapmalı-
yız. Panelde paylaşılanları iyi değerlen-
dirmeli ve tarlamızda üretim yaparken 
bunlara dikkat etmeliyiz. Vatandaşımız 
kazanırsa biz kazanırız. Devlet olarak 
her zaman yanınızdayız” dedi.

13 bin ton kekikten, 13 bin ton kekikten, 13 bin ton kekikten, 
40 milyon dolar gelir 40 milyon dolar gelir 40 milyon dolar gelir 

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Hisarcıklı girişimci Mehmet Erdoğan tarafından Çitgöl 
beldesine, yüzde 50 devlet destekli jeotermal ile ısıtılan, Ege Bölgesi’nin topraksız 
tarım uygulaması yapılan tek serası akıllı serada üretim devam ediyor. 
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Tanzim satışlara günlük 100 ton patates gidiyor
Niğde'de Tarım Kredi Kooperatifleri 
aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük 
ortalama 100 ton patates, İstanbul, 
Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki 
tanzim satış noktalarına gönderiliyor.  

Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış nok-
talarında satılmak üzere Niğde'li çiftçilerden 
patates alımına başladı. 

Niğde'den günlük ortalama 100 ton patates, An-
kara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi illerdeki tan-
zim satış noktalarında satılmak üzere gönderiliyor. 

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bağlama 
beldesindeki patates yüklenen depoda gazetecilere 
yaptığı açıklamada, sebze ve meyvedeki aşırı fiyat 
artışından dolayı hükümetin "tanzim satış" adı altın-
da tüketiciyi desteklemek anlamında bir uygulama 
başlattığını söyledi. 

Fiyat belirsizliği ortadan kalktı 
Tanzim satışların başlamasıyla Niğde'de patates-

te fiyat belirsizliğinin ortaya çıktığını belirten Kenar, 
şunları söyledi: 

"Fiyat belirsizliğinden çiftçiler mağdur olmuştur. 
Çiftçilerde, 'önceki yıllarda olduğu gibi patatesler yine 
elimizde mi kalacak? diye bir düşünce haiz olmuştur. 
Ama hükumetimiz şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri 
aracılığıyla ilimizde patates almaya başlamıştır. ilk bir-
kaç günde 8-10 kamyon patates gönderildi. Kooperatifi-
mizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirleye-
ceği, denge oluşturacağını düşünüyorum. Çiftçilerimiz 
de fiyattan memnun. Şu anda günlük yaklaşık 100 ton 
patates gidiyor. Ama açılacak tanzim satış mağazalarına 
göre daha artacağını düşünmekteyiz.” 

Uygulamadan üretici memnun 
Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Safvan Ka-

ranfil de devletin tanzim satışlarla devreye girmesiyle 
hem çiftçilerin elini rahatlattığını hem de tüketiciye daha 
ucuz ürün sunulduğunu belirterek, "Bu ürünler direk de-
podan öncelikle Bursa, İstanbul, Balıkesir Ankara'daki 
tanzim satış mağazalarına gönderiliyor. Devletimizin 
verdiği destekle aynı zamanda kaliteli ve ucuz ürünü 
halkımıza sunmaktayız. Uygulamadan çiftçilerimiz de 
memnun. Tarım kredi kooperatifleri olarak biz de mem-
nunuz. Çünkü çiftçiler girdiler için bizden kredi kullanı-
yor. Biz de çiftçilerin ürünlerini aldığımız için sıkıntıya 
girmeden kredilerini ödeyebiliyorlar aynı zamanda da 
önümüzdeki yıl gübre, tohum, mazot ve yem gibi ihti-
yaçları için kredi kullanabilecekler" diye konuştu. 

Patates üreticisi 
tanzim satışlarından memnun 
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Tarım Kredi Koopera-
tifleri Antalya Bölge 
Birliği Müdürü Yakup 

Kasal, Ankara ve İstanbul’da-
ki tanzim satış mağazalarına 
18 günde 2 bin 310 ton sebze 
gönderdiklerini bildirdi. Ta-
lep doğrultusunda günde 50 
tır ürün gönderme kapasite-
lerinin olduğunu vurgulayan 
Kasal, rayiç bedel üzerinden 
ürünleri aldıklarını, herhangi 
bir zararın söz konusu olma-
dığını kaydetti.

Türkiye’nin örtü altı üre-
tim merkezi Antalya’da üre-
tilen domates, salatalık, pat-
lıcan, biber, kabak ve elma, 
Ankara ve İstanbul’daki tan-

zim satış noktalarına tarım 
kredi kooperatifleri ve beledi-
yeler aracılığıyla ulaştırılıyor. 
Antalya’dan 18 günde 2 bin 
310 ton ürün Ankara ve İstan-
bul’a gönderildi.

"7 alım noktası" 
Tarım Kredi Kooperatifleri 

Antalya Bölge Müdürü Yakup 
Kasal, tanzim satışın tevdi 
edilmesinin ardından ekipleri-
ni kurduklarını belirtti. 

Belirledikleri 26 koopera-
tifin ürün tedariği noktasında 
7 yerde de alım noktası oluş-
turduklarını kaydeden Kasal, 
"26 kooperatifin üyeleri ürün-
lerini bu 7 merkeze getiriyor. 
50 personelimiz de aktif ola-
rak sahada çalışıyor. Seranın 
büyük veya küçüklüğüne göre 
bazen direkt seradan alıyoruz, 
bazen de üretici alım merke-
zine getiriyor. Burada yapılan 
işlemenin ardından tanzim sa-
tış mağazalarına sevk ediyo-
ruz" diye konuştu. 

“Üreticiler de memnun”
Tarım Kredi Kooperatifleri 

olarak tanzim satış konusunda 
örnek bir çalışma ortaya koy-

Antalya'dan 15 günde 2.3 bin ton sebze
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge 
Birliği Müdürü Yakup Kasal, Ankara ve 
İstanbul’daki tanzim satış mağazalarına 
9-27 Şubat tarihleri arasında 2 bin 310 
ton domates, salatalık, patlıcan, biber, 
kabak ve elma gönderdiklerini söyledi.

duklarını belirten Kasal, “Biz 
kooperatifler aracılığıyla zaten 
çiftçilerimizle devamlı surette 
temas halindeyiz. Dolayısıyla 
tanzim satış konusu gündeme 
gelir gelmez, ivedilikle ortak-
larımızla iletişime geçtik. Söz 
konusu ürünlerle ilgili mevcut 
durumu ve operasyon için ge-
rekli kasa, palet, nakliye, işçilik 
gibi konuları gözden geçirip 
çok kısa bir zaman içerisin-
de hazırladık. Üreticiler de bu 

konuda oldukça memnun ol-
duğundan herhangi bir sıkıntı 
ya da aksaklık olmadı. Hatta 
ürünlerini kendi getiren çiftçi-
lerimiz oldu. Biz de Ankara ve 
İstanbul’daki tanzim satış nok-
talarına bu ürünleri yolladık. 
Ürünlerimiz tanzim satışın ilk 
gününden itibaren tezgahlar-
daki yerini aldı. Yöredeki üre-
ticilerimizle birlikte bu konuda 
talepleri karşılamaya hazırız. 
Çalışmalarımıza aynı sürat ve 
titizlikle devam ediyoruz” şek-
linde konuştu.

"Tamamı yerli ürün"
Tarım Kredi Kooperatifleri 

olarak Antalya’dan 18 günde 2 
bin 310 ton ürün gönderdikleri-
nin altını çizen Kasal, "Ankara 
ve İstanbul’da ürün gönderiyo-
ruz. Domates, biber, patlıcan, 
kabak, salatalık ağırlıklı gönde-
riyoruz. Sonradan elma gönde-
rimine de başladık. Tanzim satış 
noktalarından alışveriş yapan 
vatandaşlarımız gönül rahatlı-
ğıyla bu ürünleri tüketebilirler. 
Her biri kendi üreticilerimizin 
emeği olan tamamı yerli ve ka-
liteli ürünlerdir. Ürünlerin tarla-
dan tezgaha kadar olan sürecin-
de, kalite ve hijyen konusunda 
gerekli tedbirleri de almış du-
rumdayız” dedi. 

"2 bin 310 ton ürün 
gönderildi"

Ankara ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyelerinden gelen 
talep doğrultusunda ürün ha-
zırladıklarını ifade eden Yakup 
Kasal, "18 günde 2 bin 310 ton 
ürün göndermişiz. Arz-talep 
dengesine göre oluşuyor. 50 
tıra kadar günlük mal sevk ede-
biliriz. Üreticimiz de öncelikli 
olarak bize ürün getirmek isti-
yor. 'Önce siz alın, biz de kat-
kıda bulunmak istiyoruz' diyor-
lar. Birçok üretici bu işe gönül 
verdiğini söylerken hibe mal 
vermek isteyenler bile oluyor. 
Üreticilerimizin desteğinden 
çok memnun olduk" dedi.

"Diğer illere sevkiyat 
baladı"

Sebze meyve fiyatlarındaki 
suni artışa karşın başlatılan tan-
zim satış çalışmasına hem üre-
ticilerin hem de vatandaşların 
olumlu baktığını belirten Kasal, 
“Ankara ve İstanbul ile başlayan 
bu süreç gelen talep sonrasında 
genişledi. Bursa, Balıkesir ve 
Samsun’da da tanzim satış nok-
taları açıldı. Biz de gelen talep-
ler karşısında söz konusu nokta-
lara sevkiyatı anında başlattık" 
ifadelerini kullandı.

Yakup Kasal
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Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 
Meslek Yüksekokulu Bitkisel 
ve Hayvansal Üretim Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Kara-
köy, “Kenevir bitkisinin kökeni Orta 
Asya’dır. Bugün halen Altay Dağları 
civarında kenevirin yabani formlarına 
rastlanabilmektedir. Kenevir bitkisi lif 
üretimi ve yağ üretim maksadıyla kul-
lanılabilmektedir. Ancak lif üretim nok-
tasında çok geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Bugün bakıldığında kenevir 
bitkisinin kullanım geçmişi milattan 
önce çok eski dönemlere dayanmakta 
ve ilk ip üretilen bitki olarak dikkati 
çekmektedir. Kenevir bitkisine bugün 
baktığımızda ülkemizde birçok alanda 
üretilebilmektedir. Ülkemizde 18 ayrı 
noktada kenevir üretiliyor ancak kene-
vir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı-
nın iznine tabi olarak yapılabilmektedir. 
Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı kene-
vir üretim alanlarını ve üretecek çiftçi-
leri belirler. Üretim ancak yasal izinler 
dahilinde yapılabilir.” dedi. 

Kenevir nerelerde yetişir? 
Kenevir bitkisi tarımının geniş bir 

alanda yapılabildiğini ifade eden Doç. 
Dr. Karaköy, “Kenevir bitkisinin genel 
anlamda ılıman iklim bitkisi olduğunu 
ve Karadeniz bölgesinde yetiştirildi-
ğini görebilmekteyiz. Ancak kenevir 
bitkisinin geniş bir adaptasyon kabili-
yetine sahip bir bitki olduğunu söyle-
yebiliriz. Bugün Karadeniz’den tutun 
da Orta Anadolu’nun kıyı şeridine ka-
dar birçok alanda yetiştiriciliği yapıl-
maktadır.” diye konuştu. 

Sivas Kenevir Üretimine Uygun 
mu? 

Sivas’ta da kenevir üretimi ya-
pılabileceğini ifade eden Doç. Dr. 
Tolga Karaköy, “Sivas‘ta yazlık 
olarak kenevir yetiştiriciliğinin ya-
pılabileceğini söyleyebiliriz. Öze-
likle yetiştiricilik açısından ilkbahar 
aylarında yani son don tarihinden 
hemen sonra ekimi yapılarak özel-
likle taban alanda ve sulama alanı 
imkanı da varsa yılda yaklaşık dört 
sulama yapılarak çok kaliteli kene-
vir tohumları ve lif maksatlı üretim 
yapılabilmektedir. Sivas bu açı-
dan uygun iklim ve ekolojiye sahip 
olan bir ilimizdir. Sivas’ta alternatif 
ürünlerin oluşturulabilmesi, çiftçi-
nin özellikle kazancının daha ileri ve 
daha yukarı taşınması açısından son 
derece önemlidir. Ayrıca kenevir bit-
kisi Sivas gibi tahıl tarımının yaygın 
olarak yapıldığı sahalarda, kenevir 
bitkisi tahıllarla çok iyi bir ekim nö-
beti sitemine girebilir ve kendinden 
sonrada çok temiz bir tarla bırakarak 
iyi bir ön bitkidir aynı zamanda. Ke-
nevir bu yönüyle de tahıllar, patates 
ve şeker pancarı gibi birçok tarım 
ürünüyle de ekin nöbeti sistemine 
girebilir. Ayrıca kenevirin çiftçimi-
zin cebine alternatif bir gelir kayna-
ğı dlduğunuda söyleyebiliriz.” dedi. 

Ekonomik Açıdan Önemi 
Kenevirin dünya pazarında ciddi 

bir yere sahip olduğunu ifade eden 
Doç. Dr. Karaköy, “Dünyada ke-

nevir üretiminin 36 ülkede yaygın 
olarak yapıldığını görüyoruz ve ke-
nevir üretiminin küresel pazardaki 
yeri 2017 yılı verilerine baktığımız 
zaman yaklaşık 4 milyar dolar ci-
varında. 2025 yılına geldiğimizde 
yaklaşık 11-12 milyar dolar civarın-
da olacağını düşünürsek çok önemli 
bir paya sahip olduğunu söyleyebi-
liriz. Dünya genelinde sadece ke-
nevirin böyle büyük bir paya sahip 
olması düşünüldüğünde bizim de 
ülke olarak bu sektörün içerisinde 

olmamız gerekmektedir. Ülkemizde 
Tarım ve Ormancılık Bakanlığının 
izniyle yaklaşık dört bin hektarlık 
bir alanda kenevir üretiminin yapıl-
dığını söylememiz mümkündür. Bu 
yönüyle Sivas bölgesinde kenevirin 
özel yetiştirilebileceği bölgeler be-
lirlenerek çok rahat olarak çiftçiye 
ekstra büyük kazançlar sağlayabili-
riz. Kenevir bitkisinin çok yüksek 
maliyet içeren bir yetiştiriciliği yok. 
Kenevir çok rahat yetiştirilebilen 
bir bitkidir. Aynı zamanda toprak 
hazırlığından hasadına kadar ko-
laylıkla yapılabilecek bitkilerden 
biridir. Sivas’ta üretilecek kenevirin 
yurt dışına da ihracatını çok kolay 
sağlayabiliriz. Çiftçilerimiz de bu 
noktada tahıllardan aldıkları düşük 
gelirlerini, alternatif bir bitki olan 
kenevirden daha da yükseklere taşı-
yabilirler.” ifadelerini kullandı. 

Kanser Tedavisinde 
Kullanılmaktadır 

Kenevirin kanser tedavisinde de 
kullanıldığını ifade eden Karaköy 
şunları kaydetti:“Sağlık alanına ba-
kacak olursak özellikle eczacılıkta 
ve kozmetikte çok yaygın olarak ke-
nevirin kullanıldığını söyleyebiliriz. 
Ayrıca kanser gibi günümüzde çok 
yaygın olan hastalıkların tedavisin-
de bugün kenevir bitkisi kullanıl-
maktadır.” 

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga 
Karaköy, anavatanı Orta Asya olan kenevir bitkisinin kanser tedavisi başta olmak üzere bir çok alanda kullanıldığını belirtti.  

Kenevirin anavatanı Orta Asya  
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Muş’ta 6 ay önce 
merinos ve 
romanov ırkı 

100 dişi ve 4 koç satın 
alan genç girişimci Erkan 
Uğurlu, bölgede ilk defa 
anarom ırkı kuzu üretti. 
Yeşilova beldesinde elde 
ettiği anarom koyun-
larının hem et hem de 
doğurganlığının yüksek 
olduğunu ifade eden gi-
rişimci Erkan Uğurlu, 6 
aydan beri bu işi yaptığı-
nı ve şu anda 40 koyun-
dan 70 kuzu elde ettiğini 
söyledi. Muş’ta tarımla 
uğraştığını ifade eden 
Uğurlu, “6 aydan bu yana 
hayvancılığa başladık. 
Hayvancılığa başladığı-
mız zaman romanov ırkı 
koyun getirdik. Rusya ve 
Ukrayna’dan getirdiği-
miz romanovlarla Türki-
ye’nin merinosunu ve bir 
de bunların birleşimin-
den olan anaromları ge-
tirdik. Bu koyunları ço-
ğaltıp verimini arttırmak 
ve yaygınlaştırmak için 
çalışmalarımıza başladık. 
Romanov Rusya’dan ge-
len üçüz, dör-
düz ve 
beşiz 
do-

ğuran hayvanlardır. Bu 
hayvanlar 4. aydan itiba-
ren hamile kalan hayvan-
lardır. Romanov ve me-
rinosun birleşmesinden 
olan anarom meydana 
geliyor. Anaromlar hem 
etçil hem de melezleşme 
sonrası daha da et verimi 
artıp; ikizlik ve üçüzlük 
oranı daha çok olan hay-
vanlardır. Muş’ta hay-
vancılığı geliştirmek için 
elimizden geleni yapaca-
ğız” dedi. 

Hayvanların 6 ay 
alışma sürecini aştıktan 
sonra gelişme gösterdi-
ğini ifade eden Uğur-
lu, “İkizlik ve üçüzlük 
oranlarımız arttı. Me-
rinos ve romanovun 
birleşiminden dolayı 
anaromun ilk defa yav-
rusunu burada almış 
bulunuyoruz. Bu da za-
ten Muş’ta ilk defa olu-
yor. Muş dışında Gazi-
antep ve Ankara’nın 
ilçelerinde bu ırk elde 
ediliyor. Hayvanları-
mızın yüzü de hamile. 
40 hayvanımız doğum 

yaptı. Doğumlardan 
ortalama yüzde 

50 ikiz ora-
nında yavru 

aldık. 40 
koyundan 
60-70 
yavru 
elde et-
tik. Bu 
hay-
vanla-
rımızın 
özel-
liği, 5 
ayda bir 

doğum 
yapma-

sıdır. Se-
nede 2 defa 

doğumu var” 
diye konuştu. 

Muş’ta anarom koyunculuğu 
Muş’ta yaklaşık 6 aydır hayvan-
cılık ile uğraşan genç girişimci, 
merinos ve romanov cinsi ko-
yunların birleşiminden anarom 
ırkı koyun üretmeye başladı.  
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“Sığırlarda Döl Verimliliğini Arttırma Proje 
Toplantısı” Samsun’da yapıldı.

Türkiye’de büyükbaş hay-
van varlığının 17 milyo-
nun, küçükbaş hayvan 

varlığının ise 45 milyonun üze-
rinde olduğu açıklandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen “Sığır-
larda Döl Verimliliğini Arttırma 
Projesi Bölge Toplantısı” Sam-
sun’da gerçekleştirildi. Top-
lantıda Türkiye’de büyükbaş 
hayvan varlığının 17 milyon ve 
küçükbaş hayvan varlığının 45 
milyonun üzerinde olduğu ifade 
edildi. Sağmal hayvan sayısının 
6 milyonun üzerinde olduğu be-
lirtilirken, her yıl kesime giden 

sığır sayısının ise 3 milyon 600 
bin civarında olduğu bildirdildi. 
Bakanlık ülke genelinde sağmal 
hayvanlardan yeterli döl verimi 
sağlayarak ve buzağı kayıpları-
nın önüne geçerek hayvan sayı-
sının artırılmasını planlıyor.

Hayvancılık Genel Müdür 
Yardımcısı Cengiz Ceylan ise 
konuşmasında, “Ülkemiz ta-
rımsal ve hayvansal faaliyetler 
bakımından gelişmekte olan bir 
ülke konumundadır. Son yıllar-
daki gelişen refah düzeyinin ve 
nüfus artışının etkisiyle gıda tü-
ketimi artmıştır. Özellikle gıda 
tüketiminde hayvansal protei-
nin önemi büyüktür. Bu neden-

Türkiye’de 17 milyon büyükbaş ve 
45 milyon küçükbaş hayvan var... 

İŞKUR ve Genç Çiftçi hibelerinden yararlana-
rak Çivril’de koyun besiciliğine başlayan Tuğba 

Erdoğdu, mahallede görülen çiçek hastalığı yü-
zünden her gün bir hayvanını kaybettiğini, hibe 
yoluyla alınan hayvanların üç yıl boyunca devlet 
kontrolünde olduğunu kaydetmişti. Hayvanlarının 
sigortalı olmasına rağmen çiçek hastalığının kap-

sam dışında olduğu için sigortadan faydalanama-
dığını öne süren Erdoğdu "Hayvanlar TARSİM 
tarafından sigortalı. Ölümler başlayınca müracaat 
ederek durumu bildirdik ama bize 'çiçek hastalı-
ğı kapsam dışında' dediler. Her gün bir koyunum 
ölüyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor" iddiasında 
bulunarak yetkililerden yardım istemişti. 

TARSİM çiçek hastalığını kapsam içine aldı
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Denizli’nin Çivril ilçesinde çiçek hastalığı 
dolayısıyla küçükbaş hayvanları telef olan besicinin sigorta poliçesinin çiçek 
hastalığını kapsadığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

le gerekli hayvan ihtiyacımızı karşılamak 
için iki doğum arasındaki süreyi azaltarak 
döl verimini artırmalı ve hayvanlarımızın 

yem ihtiyacını karşılamak için ise kaba 
yem üretimimizi artırmalıyız” ifadelerini 
kullandı. 

"Çiçek hastalığı sigorta kapsamında" 
TARSİM’den yapılan yazılı açıklamada ise 

Erdoğdu’nun iddialarının gerçekle ilgisi olmadığı 
kaydedilerek, "Bilindiği üzere, ülkemizde çeşitli 
risklere ve doğal afetlere karşı tarımsal üretim-
de devamlılığın, üreticinin gelirinde istikrarın ve 
tarım ekonomisindeki dengenin sağlanabilmesi 
amacıyla 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigor-
talar' Kanunu ile Tarım Sigortaları Havuzu kısa 
adıyla TARSIM kurulmuştur. Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı TAR-
SIM'in en önemli taraflarıdır. Kar amacı taşıma-
yan ve gönüllülük esasına dayanan sistem, 2006 
yılında faaliyetlerine başlamış, her geçen yıl kap-
sama dahil olan yeni teminatlar ve uygulamalarla 
ülkemiz tarımı ve üreticisi ile birlikte büyümüş ve 
güçlenmiştir. Haberde açıklamalarına yer verilen 
sigortalı üretici Erdoğdu'nun poliçesi de ‘çiçek’ 
hastalığını içeren ‘Ek Hastalık Teminatı’nı kapsa-
maktadır. Kendisinin kurumumuza 27 Ocak 2019 
tarihinde yapmış olduğu hasar ihbarı doğrultu-
sunda, hasar tespit çalışmaları Tarım Sigortaları 
Havuzu eksperleri tarafından gerçekleştirilmiş 
olup, dosya ile ilgili incelemelerin tamamlanma-
sını takiben, genel şartlar, tarife ve talimatlarda 
yer alan uygulama esasları çerçevesinde işlemleri 
tamamlanacaktır. Sonuç itibarıyla, haberlerde yer 
alan çiçek hastalığının TARSİM kapsamında ol-
madığına yönelik açıklamalar gerçeği yansıtma-
maktadır" ifadelerine yer verildi. 






