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TARIMDA İNSANSIZ
HAVA ARACI DÖNEMİ
§

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasındaki iş birliği
kapsamında zirai insansız hava
aracı (ZİHA) ile çeltik tarlalarının
ilaçlanması projesine başlandı.

Tarım Krediden
rekor arpa alımı

§ Tarım

Sabit oranlı işletme
ve yatırım kredisi

§ Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının piyasalardaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla işletme ve yatırım kredilerinde sabit oran uygulamasına geçti. § 3’te

Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde
bağlı bölge birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla sürdürdüğü sözleşmeli üretim ve
ürün değerlendirme faaliyetleri ile üreticinin hasattaki ilk adresi oldu.
§ 5’te

§

ZİHA’nın deneme uçuşu Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz
ve TAGEM Genel Müdürü Özkan
Kayacan tarafından Samsun’un
Bafra ilçesinde bulunan çeltik
tarlalarında yapıldı.
§ 12’de

Tarımsal üretime
yatırım
desteği
TK Sera, Ankara Polatlı 2. Organize Sanayi Bölgesinde 37 bin metrekare arazi üzerinde, 5
bin metrekare kapalı alan olarak modern ve
teknolojik bir yapıya sahip soğan depolama
ve işleme tesisi inşaatına başladı.
§ 4’te

TK Yem kapasite
yatırımlarıyla büyüyor §

6’da
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Tarım Krediden sabit oranlı
işletme ve yatırım kredisi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının piyasalardaki
dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla işletme
ve yatırım kredilerinde sabit
oran uygulamasına geçti.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilere uygulanan sabit
oranlı kredi uygulamasının kapsamını genişlettiklerini
söyledi. Kooperatif ortaklarının piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan etkilenmemesi amacıyla sabit oranlı kredi uygulaması başlattıklarını belirten Poyraz, “2019 yılında yem, tohum ve
gübre gibi tarımsal girdilerde başlattığımız sabit oranlı kredi
uygulamamızı, 2020 yılı başında akaryakıt hariç tüm tarımsal
girdileri kapsayacak şekilde genişlettik. Bu süreçte yaklaşık 160
bin üreticiye toplam 1.2 milyar lira tutarında sabit oranlı kredi
kullandırdık.” dedi.
Geçmiş dönemde değişken faiz nedeniyle hem ortakların hem
de kurumun zarar gördüğüne işaret eden Poyraz, “Girdiyi verdikten sonra, hasat döneminde parasını alırken, faiz yükselmişse
oran da yükseliyordu. Bunu gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Güzel bir çalışma sağladık. Bakanlığın finansman kararnamesi kapsamında destekleriyle bizim
uygulamalarımızı örtüştürdük. İlk etapta sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede başlattığımız uygulamaya,
Mayıs 2020 itibariyle zirai ilaç ve modern basınçlı sulama sistemlerini de dahil ettik. Temmuz ayı itibariyle de işletme ve yatırım
kredilerimizde sabit oran uygulamasını başlattık.” diye konuştu.

“HEDEFIMIZ FAIZSIZ SISTEM”
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak önceliklerinin üretimin
devamlılığı olduğunu belirten Poyraz, “Bu doğrultuda faizi minimuma indirmek hatta tamamen kaldırmak hedefiyle adımlar
atıyoruz. Kullandırdığımız sabit oranlı kredi miktarı artarak
devam edecek. Tarım Kredi olarak tarımsal üretimde faizsiz bir
sisteme geçmek için çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda sigortacılık alanında Bereket Tekafül ile ilk adımı attık. Geleneksel sigortacılığın aksine tekafül sistemi İslami finans ilkeleriyle
tam uyumlu faizsiz bir anlayışla çalışmaktadır. Tekafül sigortacığılı, kooperatifçlikte olduğu gibi yardımlaşma, dayanışma ve
paylaşımı amaçlayan sigortalıların, katılımcı kimlikleriyle dahil
oldukları havuz modelidir. Geleneksel sigortacılıktan farklı ola-

rak tekafül havuzunda hasar sonrası oluşacak bakiye üzerinden
prim iadesi imkanı bulunmakta, fonlar ise faizsiz yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

YATIRIM KREDILERINDE 4 YILA
KADAR VADE
İşletme kredilerinin yüzde 4,5 sabit oranla kredilendirildiğini belirten Poyraz, “Ortaklarımızın tohum, kimyevi
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gübre, zirai ilaç ve hayvan yemi ihtiyaçlarını 1 yıla kadar
vade ve sabit maliyet oranları ile kredilendiriyoruz. Yatırım kredilerimizde ise ortaklarımızın zirai alet ve makine, sulama sistemi, seracılık yatırımları ve canlı hayvan
ihtiyaçlarını 4 yıla kadar vade ve sabit maliyet oranları ile
kredilendiriyoruz. Ortaklarımız kredi kullandıkları tarih
itibariyle her bir taksit vadesinde ödeyecekleri tutarı net
olarak bilecekler.” dedi.
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Tarımsal üretime yatırım desteği
Piyasada fiyat dalgalanmasının
önüne geçmenin yanında sürdürülebilir tarımsal üretimin önünü açmak ve üretim alanlarının genişletilmesi amacıyla kurulan TK Sera,
Ankara Polatlı 2. Organize Sanayi
Bölgesinde TKDK desteği ile 37
bin metrekare arazi üzerinde, 5
bin metrekare kapalı alan olarak
çiftçiye örnek olacak modern ve
teknolojik bir yapıya sahip soğan
depolama ve işleme tesisi inşaatına başladı.

T

arımda mevsimsel dalgalanmalar ve buna bağlı olarak
arz-talep dengesizliğinden kaynaklı fiyat değişimlerinin
önüne geçmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki
olarak kurulan TK Sera, yeni yatırımlarla ülke tarımına ve
çiftçilerimize yeni kaynaklar oluşturmayı sürdürüyor.
2020 yılı içerisinde Muğla/Fethiye – Mersin sahil hattında
6 adet depo ürün işleme, paketleme tesisini hizmete alan TK
Sera, tarımsal üretimin önünü açmak ve üretim alanlarının
genişletilmesi amacıyla 2020 yılı içinde yeni yatırımlara
imza atmaya devam ediyor.

POLATLI’DA SOĞAN DEPOLAMA
VE IŞLEME TESISI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi şirketlerinden TK Seranın
mevsimsel şartlar, dış etkenler, arz-talep dengesizliğinden
kaynaklı piyasa dalgalanmalarına çözüm oluşturmak adına
birçok yeni yatırım planladığını belirtti.
TK Seranın Ankara Polatlı’da 2020 yılı içerisinde sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, 5 bin

Buldan’da ilk kez kekik alımı yapıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortak ürün değerlendirme faaliyetleri
ile hasat döneminde çiftçilerin ilk adresi olmaya devam ediyor. Denizli’nin
Buldan ilçesinde sezonun açılması ile birlikte ilk kez kekik alımı yapıldı.

T

arladan sofraya tarımsal üretimin her alanında üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi gören Türkiye Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri ortaklarından
ürün alımlarına devam ediyor. Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında kooperatifler aracılığıyla çiftçiler
arpa, buğday, mısır, bakliyat, ayçiçeği, çeltik, zeytin, yaş
sebze-meyve ve kuru üzüm gibi farklı ürün gruplarında
en az 300 çeşit tarımsal ürünü değer fiyattan alımlar yapılıyor. Alınan ürünler Tarım Kredi Kooperatif Marketler başta olmak üzere ulusal ve yerel marketler aracılığı
ile piyasaya arz ediliyor.
Hasat döneminde üreticilerin ilk adresi olan Tarım
Kredi, ürün değerlendirme çalışmalarıyla çiftçilerin
pazar kaygısını da ortadan kaldırarak onlara ekonomik destek sağlıyor. Ürün değerlendirme çalışmaları
kapsamında İzmir Bölge Birliği faaliyet alanında yer
alan Buldan Tarım Kredi Kooperatifi de ilçede ilk kez
kekik alımı yapmaya başladı.

İzmir Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, “Buldan ilçemizde ilk kez kekik alımına başladık. Yöredeki çiftçilerimizden 65 randıman ve üzeri kekik alımlarını yaparak
piyasaya arz edeceğiz. Bu sezon 300 ton olmak üzere
planlamamızı yaptık. Önümüzdeki yıldan itibaren sözleşmeli üretim modeliyle bu rakamı daha da artıracağız.
Çiftçilerimize hayırlı olsun.” dedi.

metrekare kapalı alanda TKDK desteği ile modern ve teknolojik bir yapıyla çiftçiye örnek olacak şekilde bir soğan depolama ve işleme tesisi yapacağını açıklayan Poyraz, “Amacımız piyasada fiyat dalgalanmalarının önüne geçmenin
yanında sürdürülebilir tarımsal üretimin önünü açmak ve
üretim alanlarının genişletilmesi olacak. Bu yönde TK Sera
bünyesinde 2020 yılı içerisinde birçok yeni yatırımın temelini atacağız.” dedi.

KAPASITE 20 BIN METREKAREYE
ÇIKARILACAK
Geçen yıl kış sezonunda özellikle patates ve soğan fiyatları
üzerinden spekülatif hareketlerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur edildiğini hatırlatan Poyraz, “Böyle acı senaryoların tekrar etmemesi amacıyla planlamalarımızı yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da talep ve destekleri ile
TK Sera ile gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda Ankara
Polatlı 2. Organize Sanayi Bölgesinde 37 bin metrekare arazi
üzerinde 5 bin metrekare kapalı alan olarak soğan depolama
ve işleme tesisi inşaatına başladık. Eylül ayında hizmete girmesi planlanan tesisin, 2021 yılında kapalı alan kapasitesinin
20 bin metrekareye çıkarılmasını planladık” diye konuştu.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMDE PILOT
UYGULAMALARA BAŞLANDI
TK Seranın 2020 yılı yatırım programı içerisinde Polatlı’daki tesisin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, TK Seranın seracılığın yanında
yeni yatırımlarına paralel sözleşmeli üretim de yapacağını
belirtti.
2020 yılında patates, soğan ve örtü altı yaş sebze grubunda sözleşmeli üretimde pilot uygulamalara başlandığı bilgisini veren Poyraz, “TK Sera, üreticiler için tohum, fide,
gübre, ilaç gibi girdileri temin edecek. Üreticilerin hasat
ettiği tüm ürünleri alacak ve hasattan elde edilen ürünlerin
gıda laboratuvarlarında analizini yaptırarak gıda güvenliğine de katkı sağlayacak. Hasattan elde edilen ürünlerin hızlı,
doğru ambalajla ve taze bir şekilde tüketiciye uygun fiyattan sunulması amacıyla da hizmet verecek. TK Sera, yeni
yatırımlarımızla büyümeye ve tarım paydaşlarını büyütmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.
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Ürün alımları devam ediyor

Tarım Krediden rekor arpa alımı
Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelindeki bölge birlikleri
ve kooperatifler aracılığıyla sürdürdüğü sözleşmeli üretim
ve ürün değerlendirme faaliyetleri ile üreticinin hasattaki
ilk adresi oldu.

Ü

reticiler ürünlerini kooperatiflere teslim
etmenin mutluluğunu yaşarken, Tarım
Kredi Kooperatifleri 22 Temmuz itibariyle tarihinin en yüksek arpa alım tonajı
olan 220 bin tona ulaştı. Arpa alımları,
2019 yıl sonu alım tutarını ilk 7 ayda geçerek 250 milyon TL’ye ulaştı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin,
kooperatiflerin hizmet alanlarının genişletilmesi, gelirlerinin artırılması, iştiraklerinin ve iş birliği kurulan özel sektör
firmalarının hammadde ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faali-

yetleri yıldan yıla artarak devam ediyor.
Ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının
karşılanması yanında, piyasada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin pazara
ulaştırılması konusunda da sorumluluk
alan Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün
alımları ile yine çiftçilerin ilk adresi oldu.

990 KOOPERATIFIMIZLE
ÜRÜN ALIYORUZ
Tarım Kredi Kooperatifleri, 2019 yılında toplamda 1 milyar 250 milyon TL
bedelle 760 bin ton ürün alımı gerçekleştirirken, sözleşmeli üretim modeli

ile 6 bin 800 üreticiden kooperatifleri
aracılığıyla 300 bin ton ürünü 400 milyon TL bedelle aldı. Tarım Kredi, 2019
yılında ürün alım faaliyetlerini ise 990
kooperatifte sürdürürken, üreticinin de
umudu oldu.
Üreticilerden 2019 yılında 138 bin ton
yaş meyve sebze alımı yapılırken, ortaklardan alınan ürün çeşidi 255’e ulaştı. Bu
yıl içinde en az 300 çeşit ürünün kooperatiflerimizce alınması planlanırken,
2020 yılı hasat heyecanının başlamasıyla
birlikte alınan ürün miktarları şu şekilde
gerçekleşti:

2020 hasat dönemi
değerlendirildi
T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Daire Başkanları, 2020 hasat dönemi konusunda görüşme yapmak üzere
Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge
Birliği faaliyet alanında bulunan Akyurt
Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.
Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı
İlyas Kılıç ile Krediler ve Finansman Daire
Başkanı Ali Rıza Akpınar, Akyurt Tarım
Kredi Kooperatifini ziyaret ederek koope-

ratif yetkililerinin 2020 hasat dönemine
ilişkin görüşlerini aldılar.
Ankara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit ile
Bölge Müdür Yardımcısı Ebubekir Gökaslan’ın da hazır bulunduğu kooperatif
ziyaretinde, 2020 hasat döneminde gerçekleşecek olan ürün değerlendirme konuları, kredi faaliyetleri, skorlama projesi
hakkında kooperatif yetkililerinin görüşleri alınarak istişareler yapıldı.

HEDEF 2.5 MILYAR TL
Tarım Kredi Kooperatifleri, 157 milyon TL bedelle 44 bin ton yaş meyve
sebze, 46 milyon TL bedelle 20 bin ton
çiğ süt, 21 milyon TL bedelle 6 bin 600
ton çay, 11 milyon bedelle 2 bin 200 ton
çeltik, 67 milyon TL bedelle 39 bin ton
buğday başta olmak üzere toplam 281
bin ton ürünü 540 milyon TL bedelle
üreticilerden aldı. Tarım Kredi, 2020 yılı
itibariyle de 1 milyon 600 bin ton ve 2.5
milyar TL tutarında ürün alımı hedefi ile
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Tarım Kredi Yem kapasite
yatırımlarıyla büyüyor
Faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Tarım
Kredi Yem, mevcut üretim kapasitesini önemli
ölçüde artıracak yatırımlarını tamamladı.

T

arım Kredi Yem, yapımları tamamlanma aşamasında olan Şanlıurfa ve Tire
yem fabrikalarında silo yatırımlarını tamamlayarak yeni hasat döneminde Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından
ürün alımlarına başladı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Yemin faaliyetleri ve
yeni yatırımlarını değerlendiren Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ürün alımlarını arttıracak silo yatırımlarına ilişkin
bilgi verdi.

ŞANLIURFA VE TIRE
FABRIKALARIYLA 500
BIN TON YENI KAPASITE
Şanlıurfa, İzmir-Tire, Kütahya ve Sakarya fabrikaları için toplam 70 bin ton
kapasitede 32 adet çelik silo ihalesinin
geçtiğimiz yıl yapıldığını hatırlatan Poyraz, “Şanlıurfa, Tire ve Kütahya fabrikalarımızdaki çelik siloların imalatı tamamlanarak Tarım Kredi Kooperatifleri
ortaklarımızdan aldığımız hububatlar
depolanmaya başlamıştır.” dedi.

Genel Müdür Poyraz, yıllık 250
bin ton karma hayvan yemi kapasiteli Şanlıurfa fabrikasının yem üretimi için test aşamasında olduğunu
ve bu ay içinde üretime başlamasını
planladıklarını açıkladı.

ORTAKLARDAN ÜRÜN
ALIMLARI ARTACAK
Yıllık 250 bin ton kapasiteli
Tire fabrikasında inşaat işlerinin
tamamlandığını, makine parkurlarının montaj yatırımının ise devam ettiğini vurgulayan Poyraz,
“Tarım Kredi Yem olarak bu yeni
iki fabrikamızın faaliyete geçmesi
ve diğer fabrikalarımızdaki revizyon
çalışmalarımızın
tamamlanmasıyla
daha da güçlenerek ülkemize ve çok
değerli çiftçilerimize hizmet vermenin
heyecanını taşıyoruz. Bu vesileyle tüm
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarımıza ve çiftçilerimize bereketli bir
hasat dönemi geçirmelerini diyorum.”
diye konuştu. Ayrıca 2020 yılı içinde,
Elazığ’a 2.4 bin m3’lük yatay depo yatı-

rımı, Balıkesir’e bakım atölyesi yatırımı
planlandığını ve Ankara Üniversitesi
Teknokent içinde yer alan Ar-Ge yatırımının gerçekleştirildiğini kaydeden
Poyraz, söz konusu yatırımlar ile 2020
yılı içinde 200 milyon TL tutarındaki
yatırımın tamamlanmış olacağını ifade
etti.
Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına sağladığı önemli hiz-

metlerden birinin de ortak ürün alımları olduğunu belirterek, “Şirketimiz
Tarım Kredi Yem, 2019 yılında 254 bin
ton ürün alımı yaparken, 2020 yılında ise bu miktarı devreye alınan yeni
yatırımlarla 371 bin tona çıkarmayı
planlamıştır. Böylece ortak ürünlerinin
hammadde içindeki payı da yüzde 23
seviyelerinden yüzde 30 seviyelerine
çıkmış olacaktır.” dedi.

Tarım Kredi ile Şahinbey Belediyesi
arasında Tarsim iş birliği
Ş

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından “Canlı Hayvan Dağıtımı Projesi” çerçevesinde
teslimi yapılan hayvanlar için TARSİM hayvan hayat sigortası poliçe işlemleri, Tarım Kredi
Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği Bereket Sigorta Acenteliği tarafından gerçekleştirildi.
ahinbey Belediyesi tarafından “Canlı
Hayvan Dağıtımı Projesi” çerçevesinde
ilçedeki ihtiyaç sahibi 243 aileye; 184
adet büyükbaş gebe düve ve 2 bin 567
adet küçükbaş hayvan bedelsiz olarak
teslim edildi. Dağıtımı gerçekleştirilen
hayvanlara ait TARSİM hayvan hayat
sigortası poliçe işlemleri Tarım Kredi

Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği
Bereket Sigorta Acenteliği tarafından
yürütüldü.
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep
Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Levent
Uslu ile Yönetmen Mehmet Çağlar ve
Yönetmen Yardımcısı Necati Rüşvanoğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardım-

cısı Sait Şahin’i makamında ziyaret etti.
Bölge Müdür Yardımcısı Levent Uslu
proje kapsamında tanzim edilen hayvan
hayat sigortası poliçelerini takdim ederek, Tarım Kredi Kooperatifleri adına
Gaziantep Bölge Birliğini tercihlerinden
dolayı Şahinbey Belediye Başkanlığına
teşekkürlerini iletti.
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Tarım Kredi Kooperatiflerinde
bayramlaşma
programı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinde Kurban Bayramının ardından bayramlaşma töreni yapıldı.
Bayramlaşma programı, Kovid-19
önlemleri kapsamında internet
üzerinden gerçekleştirildi.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve Genel Müdür Dr. Fahrettin
Poyraz; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri, Bölge
Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri ve
Şirketlerin Genel Müdürleri ile internet
üzerinden video konferansla bir araya
gelerek çalışanların bayramını kutladılar.
Herkesin geçmiş Kurban Bayramı’nı
tebrik eden Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Köksal Kacır; “Rabbim
bizi eş, dost ve akrabalarımızla birlik ve
beraberlik içerisinde nice bayramlara
eriştirsin, birbirimizle kucaklaşacağımız
nice güzel günler göstersin ve bizleri en
kısa zamanda bu hastalıktan kurtarsın.
Böyle büyük bir ailenin bir ferdi olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah hep güzel işlerde bir araya
geliriz.” ifadelerini kullandı.

Çalışanların bayramını kutlayan
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz
da Tarım Kredi Kooperatiflerinin,
pandemi ile birlikte işlerin devam
etme mecburiyetine bağlı olarak yoğun bir dönem geçirdiğine işaret etti.
Poyraz, bu dönemde aktif şekilde çalışan personele kolaylıklar dilerken
bu süreçte tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin de altını çizdi.
Tarım Kredi Kooperatiflerinde
işlerin olanca hızıyla sürdüğünü
belirten Poyraz, çiftçilere sabit maliyet oranlarıyla kredi kullandırma
konusundaki çalışmaya ek olarak
donatma kredilerinde ve hayvancılık konusunda da bu uygulamanın
başlayacağı müjdesini verdi. Poyraz,
dört yıla kadar yıllık % 6 sabit maliyet oranıyla kredi kullandırmanın
mümkün olacağını söyledi.

Genel Müdür Poyraz, konuşmasında
şunları söyledi: “İşlerimiz yoğun şekilde
devam ediyor. Bu yoğunluğun iyi tarafı,
2020 yılı yenileme yatırımları konusunda özellikle şirketlerimiz açısından güzel bir yıl oldu. Toplamda baktığımızda
bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar TL
civarında bir yatırım yapmış olacağız.
Genel anlamda değerlendirdiğimizde
yönetici ve çalışanlarımızın gayretleri olumlu sonuçlar veriyor. Bir tarafta
Merkez Birliğimiz, bölge birliklerimiz
ve kooperatiflerimiz bir tarafta da şirketlerimizle biz bir bütünüz. İnanıyorum ki 2020 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve şirketleri açısından bir değişim
ve dönüşüm yılı olacak.
Temenni ediyoruz ki önümüzdeki
dönem Türk Tarımı açısından yeni ve

vizyoner uygulamaların her şeyi kuşatıcı, kapsayıcı, tohumdan sofraya kadarki
tüm gıda tedarik zincirlerinin denetim
altına alındığı ve bir taraftan liberal
politikalar uygulanırken diğer taraftan
da halkın genel sağlığının esas alındığı
akreditasyonların sağlandığı bir dönem
olur. Bu dönemde de Tarım Kredi Kooperatifleri herkesten ve her kurumdan
daha güçlü olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin hem
yurtiçi hem de yurtdışındaki iş birliklerinden de görüyoruz ki Tarım Kredinin önemi her geçen gün çok daha iyi
anlaşılıyor. Tük tarımının daha da güçlenmesi adına yapabileceğimiz her ne iş
ve iş birliği varsa bunları yapmaktan da
geri durmayacağız.”

70 YILDIR KALİTENİN BULUŞMA NOKTASI
GS 41 MOTORLU TESTERE

Üstün motorlu testere
teknolojisi ile dizayn edilmiş
olan YENİ ürün Oleo-Mac
GS 41 Motorlu Testere,
budama ve ağaç kesme
işleri için tasarlanmıştır.
İlk kullanımdan itibaren
farkı hissettirir!

Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü / Diş
Yağ Pompası Tipi
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi
Amortisör Sistemi
Motor Tipi
Zincir Germe

Segman
Ağırlık

2,6 hp - 1,9 kW
39 cm³
41 cm
.325'' - 33
Otomatik-Ayarlanabilir-Alüminyum
0,22 / 0,32 lt
Var
EURO 2 Düşük Emisyonlu
Yandan
Çift
4,4 kg

GSH 51 MOTORLU TESTERE

Ergonomik tasarımı ve
gelişmiş motor teknolojisine
sahip uzun ömürlü Oleo-Mac
GSH 51 Motorlu Testere
kesim ve budama işlerinizde
vazgeçilmez yardımcınız
olacak.

Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü / Diş
Yağ Pompası Tipi
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi
Amortisör Sistemi
Motor Tipi
Zincir Germe

Segman
Ağırlık

3,0 hp – 2,2 kW
50,9 cm³
45 cm
.325" - 36
Otomatik-Ayarlanabilir-Alüminyum
0,26 lt / 0,55 lt
Var
EURO 2 Düşük Emisyonlu
Yandan
Çift
5,1 kg

GSH 400 MOTORLU TESTERE

GSH ailesinine en yeni üyesi
GSH 400 Motorlu Testere
ergonomik tasarımı, rahat
kavrayışı ve esnek hareket
kabiliyeti ile her türlü
kullanıcı ve her uygulama
için uygundur.

Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü / Diş
Yağ Pompası Tipi
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi
Amortisör Sistemi
Motor Tipi
Zincir Germe

Segman
Ağırlık

2,3 hp - 1,7 kW
38,9 cm³
41 cm
3/8" - 91 /28,5
Otomatik-Ayarlanabilir-Alüminyum
0.22 / 0.32 lt
Var
EURO 2 Düşük Emisyonlu
Yandan
Çift
4,4 kg

GSH 56 MOTORLU TESTERE

Oleo-Mac GSH 56 Motorlu
Testere kesim işlerinizin
vazgeçilmez yardımcısı olacak.
Güçlü yapısı, hızlı kesim
performansı, düşük devirlerde
bile yüksek tork üretebilen
motoru ve 3/8”-34 diş keskin
zinciri ile en zorlu işleriniz için
geliştirilmiştir.

Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü / Diş
Yağ Pompası Tipi
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi
Amortisör Sistemi
Motor Tipi
Zincir Germe

Segman
Ağırlık

3,5 hp – 2,6 kW
54,5 cm³
50 cm
3/8" - 34
Otomatik-Ayarlanabilir-Alüminyum
0,26 lt / 0,55 lt
Var
EURO 2 Düşük Emisyonlu
Yandan
Çift
5,2 kg
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Samsun Adalet
Şubesi açıldı

Üretimde devamlılığı sağlamak, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı
ürünlere ulaşması açısından denge unsuru olarak kurulan Tarım
Kredi Kooperatif Marketlerin Samsun’da 4’ncü, Türkiye genelinde ise
121’nci Marketi olan Adalet Şubesi törenle açıldı.
retimde devamlılığı sağlamak, tüketicilerin de kaliteli ve
uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından denge unsuru olarak kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin
Samsun’da 4’ncü, Türkiye genelinde ise 121’nci Marketi
olan Adalet Şubesi yapılan törenle açıldı.

Samsun Adalet Mahallesi, Karadeniz Caddesi üzerinde
bulunan Tarım Kredi Kooperatif Market Adalet Şubesinin açılışına, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
Dr. Fahrettin Poyraz, Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, Samsun Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy,

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik,
İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş il ilçe
kamu kurum yöneticileri ve vatandaşlarımız katıldı.
Okunan duaların ve kesilen kurdelenin ardından Genel Müdür Fahrettin Poyraz ziyaretçilere stantları gezdirerek ürünler hakkında bilgi verdi.

Tarım Kredi şirketleri İSO 500 listesinde
İstanbul Sanayi Odası tarafından
hazırlanan ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” listesinde iki şirketimizle yer aldık.

İ

stanbul Sanayi Odası’nın 2019 yılı araştırma sonuçları
açıklandı. “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması sonuçlarına göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2019 yılı üretimden satış cirolarına göre 2 şirketi ile
listeye girdi.
TÜPRAŞ’ın Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olduğu listede Tarım Kredi Kooperatifleri, GÜBRETAŞ
(Gübre Fabrikaları T.A.Ş.) ve Tarım Kredi Yem şirketleriyle yer aldı.
1968’den beri düzenlenen İSO’nun En Büyük Sanayi
Kuruluşları listesinde 44 yıldır sürekli bulunma başarısı

gösterebilen 13 şirketten biri olan GÜBRETAŞ, 2019 yılı
içinde 206. sıradan 196. sıraya yükselirken, Tarım Kredi
Yem yeni yatırımlarından aldığı güçle 144. sırada yer aldı.

Araştırmaya göre Tarım Kredi iştiraki Gübretaş sektör
sıralamasında 13’üncü, Tarım Kredi Yem ise kendi sektöründe 28’inci sırada yer aldı.
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e-Tarım Portalı kullanıma açıldı
T

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, e-Tarım Portalı’nın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemleri tek
çatı altında toplayan on-line bir sistem olduğunu belirterek “Her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem
için ayrı ayrı sistemlere girmeden, e-Tarım Portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşabileceksiniz.” dedi.
arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın
toplantı salonundan, video konferans yöntemiyle
düzenlenen ve tüm tarımsal-hayvansal kayıtlar ile işlemlerin tek bir platformda
toplandığı e-Tarım Portalı’nın tanıtım programına
katıldı.
Dijital teknolojinin hayatın her yerinde olduğuna işaret eden Pakdemirli,
Tarım ve Orman Bakanlığının da bu dijital hamle
içinde güçlü bir altyapıyla
yerini aldığını söyledi.
Pakdemirli, Bakanlığının
dijital çalışmalarını paylaşırken uydu teknolojilerini
de yaygın kullandıklarını
bildirdi. Uydu görüntüleri
sayesinde; su kaynaklarının, ekilemeyen tarım
alanlarının ve ormanların
izlendiğini vurgulayan Pakdemirli, coğrafi
bilgi sistemleri sayesinde de uydu ve hava
görüntülerinin sayısal veriye çevrildiğini
dile getirdi.
Pakdemirli, e-Çiftçi Portalı ile üreticilerin, işletmesindeki tüm bilgilere, cep
telefonu ya da bilgisayarlarıyla kolayca
ulaşabildiğini ve işlemlerini yapabildiğini
anlattı.
Tarım Arazileri Yönetim Portalı’nın
tapu işlemleriyle ilgili en büyük yazılım
entegrasyonlarından biri olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, zamandan tasarruf
sağlayan portalda 6 aylık sürede 80 binin
üzerinde işlem yapıldığını kaydetti.
Pakdemirli, bu yıl hayata geçirilen
önemli portallardan birinin de Pancar
Kayıt Sistemi olduğunu belirterek şeker
pancarının tohumdan başlayıp fabrikaya

teslimine kadarki tüm süreçlerin, çiftçi bazında bu sisteme girildiğini kaydetti.

“DİTAP’TAKI ÜYE SAYISI
3 AYDA 28 BINI GEÇTI”
Bu yılın “Tarımda Dijitalleşme Yılı” ilan
edildiğini hatırlatan Pakdemirli, bu doğrultuda atılan önemli adımlardan birinin
de “Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)” olduğunu söyledi. Pakdemirli, “DİTAP sadece
üretici ve tüketiciyi buluşturan bir dijital
platform değil. Bunun arkasında sözleşmeli üretim başta olmak üzere, üretim
maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının
sağlanması, aracı unsurların kaldırılması,
üreticinin pazar gücünün artması, finansman olanaklarının arttırılması gibi tarıma
değer katacak birçok faktör var. DİTAP’taki üye sayısı, 3 ayda 28 bini, toplam ciro da
100 milyon lirayı geçti.” diye konuştu.

Tarım Kredi, Korkuteli’de
ilk kez vişne alımı yaptı

A

ntalya’nın Korkuteli ilçesinde sezonun
açılmasının ardından Korkuteli Tarım
Kredi Kooperatifi ilk defa vişne alımı
yaptı. Antalya Bölge Birliğine bağlı Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi
ilçede 4 alım merkezi kurarak, suluk
vişnenin kilosunu 2,25 liradan alıma
başladı.

Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Reşat Güney, “İlçede kooperatif olarak ilk defa Vişne alımına başladık.
Dört adet alım merkezi oluşturduk. Üreticimizin mağdur olmaması için yanlarındayız. Vişnemiz oldukça iyi. Fiyatların da bir
iki gün içerisinde makul bir seviyeye yükseleceğinden eminim.” dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelede de
dijital sistemlerin etkin kullanıldığına
işaret eden Pakdemirli, Türkiye’de askeri
amaçlar dışında ilk kez orman yangınlarıyla mücadele için insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını söyledi.
Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemini güçlendirdiklerini
vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:
“Yangın-Cell Haberleşme Sistemi’ni
kurduk. Bu sistemde, ‘Bas-Konuş’ cihazları ile telsiz sistemleri arasında bağlantı
kuruluyor. Akıllı telefonlar ile telsiz sistemlerinin entegrasyonu sağlandı. Böylece yangın anında mobil telefonlarla hızlıca iletişime geçiyoruz. Sistemin testleri
başladı ve 3 ay içinde inşallah tam olarak
hizmete alacağız. Diğer bir çalışmamız
ise Navigasyon Takip Sistemi. Bu dijital

sistem sayesinde, Orman
Genel Müdürlüğümüzün
yangın söndürme ve hizmet araçları uydu üzerinden online takip edilecek.
Yangın olduğunda, o bölgeye söndürme araçlarının en hızlı ve en etkin
şekilde yönlendirilmesi
sağlanacak. Sistemin denemeleri başladı ve 2 ay
içinde hizmete almayı
planlıyoruz.”
Pakdemirli, Tarım ve
Orman
Bakanlığının
2023 hedefleri doğrultusunda tarımda dijitalleşme adımlarından
biri olan e-Tarım Portalı
sayesinde, başta çiftçiler
olmak üzere, tüm vatandaşların, Bakanlıkla olan
iş ve işlemlerini daha kısa
sürede, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden, tamamen evraksız şekilde on-line yapabileceklerini bildirdi.
Bugün itibarıyla e-Tarım Portalı’nın
hayata geçtiğini belirten Pakdemirli,
“e-Tarım Portalı, Bakanlığımızın çiftçi,
vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan on-line bir
sistemdir. Yani her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için
ayrı ayrı sistemlere girmeden, e-Tarım
Portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek
çatıda ulaşabileceksiniz. Sisteme ‘etarim.
gov.tr’ web adresinden giriliyor. Android
veya IOS uygulamalarıyla sistemi cep telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş
ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere
toplam 138 hizmeti buradan sunuyoruz.”
ifadelerini kullandı.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile çeltik tarlalarının ilaçlanması projesine başlandı. Projenin tanıtımı Samsun’un
Bafra ilçesinde bulunan çeltik tarlalarında gerçekleştirildi.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, çeltik tarlalarında traktörle ilaçlama nedeniyle yaşanan
kayıpların ZİHA projesiyle minumuma indirileceğini söyledi.

ÜRETICIYE 60
MILYON TASARRUF
SAĞLAYACAK
ZİHA ile yapılan ilaçlamada ürünlerin zayi olmadığına işaret eden Poyraz,
“ZİHA ile zirai ilaç kullanımı yarı yarıya
azalıyor. Bu çiftçilerimiz açısından giderlerin azalması anlamına geliyor. Bu,
önemli bir kısmı ithal edilen zirai ilaç girdilerinin azalması anlamına geliyor. Bir
taraftan insan sağlığı, bir taraftan eko-

nomik kazanımlar, bir taraftan zaman
kazanımı anlamında ülkemiz açısından
ciddi bir kazanç.
Ekonomik açıdan baktığımız zaman
Türkiye’deki tüm çeltik tarlalarının
ZİHA ile ilaçlanması durumunda 60
milyon lira civarında tasarruf etme imkanı ortaya çıkıyor.” dedi.
Poyraz, diğer tarımsal ürünlerde de
ilaçlama yapmayı planladıklarını belirterek, şöyle devam etti.
“Sadece ilaçlama değil, bitki besleme,
gübreleme ve tohumlamayı da ZİHA ile
yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmaları da
Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte
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TARNET Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge ekipleri ile TAGEM’e bağlı enstitü müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülecek projenin tanıtım programına, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan
Kayacan, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü
Erol Apaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile bu aşamaya geldik. Önümüzdeki dönemde de Tarım ve Orman
Bakanlığımızın desteği ile 13 drone alıp,
çeltik alanlarına yakın kooperatiflerimize
vereceğiz. Böylelikle çiftçimizin hizmetine
sunmuş olacağız.”

“HER VATANDAŞIN
EVINDE NASIL TRAKTÖR
VARSA ZİHA DA
OLACAK”
Tanıtım programında konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise insansız hava
araçlarının dünyada değişik şekillerde
kullanıldığını ve Türkiye’nin insansız hava
araçlarını tarımsal alanda kullanmak için
çok sayıda çalışma yapıldığını kaydetti.
ZİHA’nın az ilaç, az su kullanacağını ve
insan gücünü minimum seviyeye düşüreceğine dikkati çeken Kayacan, şöyle konuştu:
“ZİHA ile istenilen kodlarda ilaçlama yaparak zamandan tasarruf edilerek güzel bir
sonucu görmüş olduk. Dünya artık robot
teknolojisine dönüyor. Robot teknolojileri

ile ilgili çalışmalara her geçen gün daha çok
zaman harcanıyor. Türkiye olarak biz de en
fazla Ar-Ge yapan kuruluş olduğumuz için
TARNET AŞ ile bu projeyi birlikte yürüttük.

Bu başlangıç aslında önümüzdeki süreçte
yeni versiyonları çıkacak. Sadece ilaç atan
değil, arazide hastalıkları, zararlıları ve sınırları tespit etmeye kadar birçok alanda kul-

lanıyorduk. Şimdi bunu ilaç atan önümüzdeki süreçte gübre atan haline getireceğiz.
Bundan 3 veya 5 yıl içinde her vatandaşın
evinde nasıl traktör varsa ZİHA’lardan birer
tane evlerinde olacak. O noktaya doğru gidiyoruz, çünkü teknoloji gelişiyor. Bizim de
o teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor.
Tarım girdileri her geçen gün artıyor, maliyetleri düşürmek için bu tip insansız hava
araçlarını kullanmamız gerekiyor.”

YÜZDE 30 ILA 40
ARASINDA TASARRUF
OLDU
TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da 2 aydır Samsun’da ZİHA ile Ar-Ge
çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak,
şunları söyledi:
“Daha önce yaptığımız teorik çalışmaları
Samsun’da pratiğe dönüştürdük. Farklı kalibrasyonlar denedik, farklı ilaçları burada
deneme fırsatı bulduk. Şu an itibarıyla ZİHA’larla ciddi bir avantaj sağlamış durumdayız, özellikle konvansiyonel yöntemlere
göre. İnsan sağlığı tarafından ciddi bir
avantaj söz konusu. Çeltik el ile veya traktörle ilaçlanmaktadır. Bu da insan sağlığına ciddi bir şeklide zarar veriyor. ZİHA ile
ilaçladığımızda gördük ki ciddi anlamda
ilaçta tasarruf söz konusu oldu. Yüzde 30
ila 40 gibi tasarruf söz konusu oldu. Yakın
zamanda bunu tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”
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Genel Müdür Poyraz’dan bölge ziyaretleri
A

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Antalya ve Samsun Bölge Birliklerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

ntalya Bölge Birliği ziyaretinde Genel
Müdür Poyraz’a Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Şenol ve Bölge Müdürü Yakup Kasal eşlik etti.
Genel Müdür Poyraz, Antalya ziyareti
kapsamında Bölge Birliği Yönetim Kurulu
üyeleri ve personeli görüştü. Poyraz, Bölge Müdürü Kasal’dan faaliyetler hakkında

bilgi aldı. Poyraz, daha sonra Antalya Bölge Birliğine bağlı Elmalı, Aksu, Cumalı,
Kumluca ve Mavikent Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret etti.
Genel Müdür Poyraz, Mavikent Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Gözde Kocaer’e, 2019
yılı performans değerlendirmesinde Antalya
birincisi olması nedeniyle plaket verdi.

Antalya programı kapsamında TK Sera ve Tarım Kredi Birlik tesislerini
de ziyaret eden Poyraz,
yaş sebze meyve alımları,
ürün değerlendirme çalışmalarını inceledi. İmece Plastik fabrikasında da
incelemelerde bulunan
Poyraz, İmece Plastik Genel Müdürü Ferdi Fatih
Sever’den yeni yatırımlar
ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

SAMSUN’DA ÇELTİK
FABRİKASINA ZİYARET
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET ile Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
tarafından ortaklaşa yürütülen zirai insansız hava aracı (ZİHA) projesinin tanıtımı
için Samsuna giden Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, tanıtım toplantısı sonrası incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Samsun
Bölge Birliği ve bağlı İkiztepe, Çarşamba
ve Terme Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret ederek; çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Poyraz, daha sonra Bölge Müdürü Erol
Apaydın, Tarnet Genel Müdürü Huzeyfe
Yılmaz, Bölge Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Oy, TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan ile birlikte Tarım
Kredi Birlik Bafra Çeltik Fabrikasına giderek Fabrika Müdürü Zeki Gedük’ten
bilgi aldı.

Tarım Krediden Amasya ziyareti
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı ve Tarnet Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bağcı, Samsun Bölge Birliği
faaliyet alanında bulunan Amasya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet
Bağcı, Amasya’da yapılması planlanan
projeler için bölgede incelemelerde bulundu. Tarnet Genel Müdürü Huzeyfe
Yılmaz ve Samsun Bölge Müdürü Erol
Apaydın’ın da eşlik ettiği program kapsamında Kooperatifleri de ziyaret eden
Bağcı, ürün alım çalışmaları ve kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bağcı ve beraberindekiler, Amasya Valiliği’ne atanan Vali Mustafa Masatlı’ya
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tarım
Kredinin Amasya’da mevcut yatırımları
olduğunu belirten Bağcı, “Amasya tarihi ve kültürel değerleri yanında tarım ve
hayvancılık konusunda da Türkiye’nin en
önemli şehirlerinden biri. Taşova’da bulunan Yem Fabrikamız başta olmak üzere
bölgede pek çok yatırım ve projemiz mevcut. Yeni yatırımlarla da yöre çiftçilerine
hizmet götürmeye devam ediyoruz” dedi.
Vali Masatlı da ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Tarım Kredi
faaliyetlerinin bölgede tarımla uğraşan
üreticiler kadar şehir için de ekonomik
katkısının çok büyük olduğunu ifade etti.
Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Amasya, Taşova ve Büyükkızılca Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek
ürün değerlendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Bağcı, personel ve ortaklarla
görüştü; çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Erol Apaydın’dan bilgi aldı.
Tarım Kredi Yem’e ait Taşova Yem Fabrikasını da gezen Bağcı, yakın zamanda
bölgede Tarnet ile ar-ge çalışmaları gerçekleştirileceğini ifade etti.
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Bitlis’te buğday hasadından 100 milyon liralık
gelir beklentisi
Bitlis genelinde 350 bin dekarda ekilen buğdayın hasadına başlandı.

B

itlis’te bu yıl ki verimden
memnun kalan ve Batman
ile Diyarbakır’dan getirttikleri biçerdöverlerle hasada başlayan
çiftçiler, ürettikleri buğdaylarla hem
ekonomiye katkı sağlıyor hem de
hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını
gideriyor.
Adilcevaz ilçesinde buğday hasadını inceleyen Bitlis Tarım ve
Orman Müdür Yardımcısı Sekmen
Atıcı, , ilçedeki 100 dekarlık alanda
buğday hasadının başladığını belirtti.
İl genelinde 350 bin dekarda yaklaşık 60 bin ton buğday üretildiğini
kaydeden Atıcı, şöyle konuştu:
“Bu ilimizin ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sunuyor.
Üreticilerimize buğdayda kilogram

başına 10 kuruş destek sağlanmaktadır. Mazot, gübre, sertifikalı tohum üretimi ve sertifikalı tohum
kullanma destekleri de verilmektedir. Geçen yıl bereketli geçmişti. Bu
yıl da verimli geçiyor. Bizde hasat
yapılan alanlarda inceleme yapıyoruz.”
Batman Biçerdöverciler Derneği
Başkanı Ahmet Eren ise bölgede
bulunan 80’e yakın biçerdöverin
dernekleri bünyesinde çalıştığını
aktardı.
Eren, “20 Temmuz’dan sonra
Batman ve Diyarbakır’daki biçerciler bu bölgeye geliyor. Bölgede
hasat zamanı başladı. 5 gündür Bitlis’te hasada başladık. Çiftçi üründen memnun. Saman üretimi de
gerçekleştiriliyor.” dedi.

Üretim de istihdam da arttı

G

üneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) kapsamında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı
sulama tünellerinden Suruç Tüneli
sayesinde bölgedeki sebze ekili alanlar ve istihdam arttı.
GAP kapsamında yapılan, dünyanın sayılı, Türkiye’nin de en uzun
sulama tüneli olan Suruç Tüneli
sayesinde, Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’ndaki topraklara 6 yıldır
su veriliyor. Yürütülen yatırımlarla
562 bin 950 dekar arazinin sulandığı bölgede pamuk, sebze, mısır ve
buğday en fazla yetiştirilen ürünler
arasında yer alıyor.
Bereketli Suruç Ovası topraklarında, 2014 yılından önce ekim alanı daralan sebze üretimi, sulanabilir
alanların artmasıyla yaklaşık 300
dekar alandan 3 bin dekar alana çı-

karak yeniden çiftçinin gözdesi haline geldi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Mehmet Murat Yahlizade, GAP sayesinde Suruçlu çiftçilerin rahat bir
nefes aldığını söyledi.
Suruç Ovası’nın bereketli topraklarının 6 yıl önce ilk kez suyla
buluştuğunu anımsatan Yahlizade,
ilçede sebze ekili arazilerin katlanarak arttığını dile getirdi.
Bölgenin suyla bereketlendiğinin
altını çizen Yahlizade, “Bölgemize
suyun gelmesiyle istikrar ve istihdam arttı. İnsanların yaşam standartları yükseldi. Daha kaliteli daha
güzel bir yaşam şekli oluşmaya başladı. Bununla beraber ürün desenimiz de değişmeye başladı. Sebzecilik de artmaya başladı. Sebzecilikte
örtü altına kayma var. Seralarımız
oluştu” ifadelerini kullandı.
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Başkan Köksal Kacır’dan
Bölge Birliklerine ziyaret
T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Erzurum, Trabzon ve Sivas Bölge
Birliklerini ziyaret ederek bağlı kooperatiflerde incelemelerde
bulundu.
ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Erzurum Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve
Ağrı illerindeki Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret etti. Başkan Kacır ziyaret esnasında kooperatif çalışanlarıyla görüştü, Erzurum Bölge Müdürü İsa Güler, Bölge Müdür
Yardımcıları Mehmet Agah Ayık ve Özkan
Yıldırım’dan faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Başkan Kacır, Erzurum programı kapsamında, Erzurum Bölge Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı A. Rıfat Bezginoğlu ve
Bölge Müdürü İsa Güler ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i de makamında ziyaret etti.
Kacır, Başkan Sekmen ile Erzurum’da
yapılması planlanan yatırım ve çiftçilere
yönelik hizmetlere yönelik görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN KACIR
TRABZON BÖLGEDE
ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Ziyaret programı kapsamında Bölge
Müdürü Süleyman Eğilmez, Bölge Müdür
Yardımcıları Osman Tomruk ve Seyfettin
Demirci’den Bölge Birliği ve kooperatif faaliyetleri konusunda bilgi alan Başkan Kacır,
sonrasında Trabzon Bölge Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Nurettin İnce başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu Toplantısına

iştirak ederek yönetim kurulu üyeleriyle
bilgi alışverişinde bulundu.
Trabzon Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Trabzon, Gümüşhane, Bayburt,
Rize ve Artvin illerindeki kooperatifleri
ziyaret ederek kooperatif çalışanlarıyla görüşen ve incelemelerde bulunan Kacır, ortak ürünleri değerlendirilmesi kapsamında alınan yaş çayın işlenerek paketlendiği
fabrikaya da ziyarette bulunarak üretimle
ilgili bilgi aldı.

SİVAS’TA KOOPERATİF
FAALİYETLERİ
HAKKINDA BİLGİ ALDI
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal Kacır, Sivas Bölge Müdürü Mehmet
Uzun ile birlikte Bölge Birliğine bağlı Hafik,
Zara, Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova,
Erzincan, Tercan, Çayırlı, Üzümlü, Yaylabaşı, Çağlayan, Bahçeli, Kemah, Refahiye,
İmranlı, Altınyayla, Gemerek, Çepni, Yeniçubuk, Deliilyas, Şarkışla, Gücük, Kayadibi, Karagöl, Sızır ve Bedirli Tarım Kredi
Kooperatiflerini ziyaret ederek, kooperatif
yetkililerinden bilgi aldı.
Ayrıca Tarım Kredi Birliğe ait Refahiye
Bal Paketleme Tesisi ile Erzincan Süt Entegre Tesisine giden Başkan Kacır ve Bölge
Müdürü Uzun çalışmaları yerinde inceledi.
Sivas Bölge faaliyet alanındaki ziyaretleri kapsamında Tarım Kredi Yem Fabrikası

TRABZON

ERZURUM
Sivas Şubesine de giden Başkan Kacır, burada Fabrika Müdürü Ferit Sezer’den çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışanlar ile
sohbet etti.
Diğer yandan Başkan Kacır, Şarkışla Tarım Kredi Kooperatifine ait tohum eleme
ve paketleme tesisini de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Sivas Bölge Müdürü Mehmet Uzun’un
da hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan
Kacır, kooperatif ve tesislerde çalışan personele çalışmalarında başarılar diledi.

SİVAS VALİSİ AYHAN’A
ZİYARET
Sivas Bölge Birliği faaliyet alanında bir
dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Kacır,
Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Başkan Kacır’a, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem

Darımla ve Sivas Bölge Müdürü Mehmet
Uzun da eşlik etti. Başkan Kacır’ın Tarım
Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiği görüşmede Vali Ayhan
da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Diğer yandan Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Yönetim
Kurulu Üyesi Adem Darımla ve Bölge
Müdürü Mehmet Uzun ile Sivas Bölge
Birliğine bağlı Zile, Dökmetepe, Söngüt, Çamlıbel, Sulusaray, Yavu, Yıldızeli, Yeşilyurt, Artova, Pazar, Üzümören,
Bahçebaşı, Tokat, Turhal, Kuşkayası,
Gürün, Eskihamal, Alacahan, Ulaş,
Bostankaya, Hasbey, Sivas, Kangal Tarım Kredi Kooperatif ile Kangal Tarım
Kredi Kooperatifine ait hububat eleme
ve paketleme tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi
aldı.

SİVAS
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Bayburt balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Bayburt Üniversitesinin
başvurusu üzerine Bayburt balına Türk Patent
ve Marka Kurumunca
coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

B

ayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk
Coşkun, kendine özgü kıvamı, parlaklığı, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanan Bayburt balının diğer ballardan ayrıştığını söyledi.
Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
kurduklarına işaret eden Coşkun, “Bu merkezin kurulmasıyla birtakım projeler yaptık.
Bunlardan biri Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Projesi (TANAP) tarafından desteklendi.
Bu projeyle Arıcılık Eğitim Merkezi kurduk.
Bu merkezimizde Bayburt’taki arıcılara seminerler, kurslar verdik. Bu kurslardan sonra 80100 civarında arı kovanı dağıttık.” dedi.
Üniversite hocalarının bölgedeki bal çeşitlerini analiz etmeye başladığını anlatan Coşkun,
şöyle devam etti:

“Bu analiz sonucunda aslında Bayburt’taki
balın son derece kaliteli, nitelikli, hatta bazı
iddialı ballardan bile iyi bir çiçek balı olduğu
kanaatine varıldı ve Bayburt balını diğer ballardan ayıran özelliklerin olduğunu tespit ettiler. Balı parlaklığıyla rengiyle akışkanlığıyla
yenildiği zaman ağızda bıraktığı tatla boğazdaki yanma hissiyle düşük hava sıcaklığında
yapılabilmesi gibi değişik açılardan incelediler.
Bayburt balının diğer yörelerde elde edilen ballardan önemli bazı farklılıklarının olduğunu
ortaya koydular.”
Coşkun, bunun üzerine Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret almak için mü-

racaat ettiklerini kaydederek, yaklaşık 1 yıllık
takipten sonra coğrafi işareti Bayburt Üniversitesi olarak aldıklarını ve Bayburt balının tescillenmiş olduğunu söyledi.
Üniversite olarak konuyu sahiplendiklerini
vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:
“Hem coğrafyacı arkadaşlarımız hem bitki
üzerine çalışan arkadaşlarımız hem de organik tarım üzerine çalışan arkadaşlarımızın
ortak görüşü, Bayburt coğrafyasının diğer yörelere göre son derece organik topraklardan
oluştuğu, dolayısıyla bu coğrafyadaki floranın
çok çeşitli olduğu yönünde. Bunların da bal
yapımında önemli katkılarının olduğunu ifa-

de ettiler. Biz bu olayı üniversite olarak sahiplendik. İnşallah bundan sonra da büyüterek
geliştireceğiz.”
Coşkun, ticari kaygılarla Bayburt balının
kalitesini ve ününü zedeleyecek davranış içerisine girebilecek üreticilere yönelik denetimler yapacaklarına da dikkati çekerek, “Valiliğimizle Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle
Sağlık İl Müdürlüğümüzle diyalog halinde bu
kaliteyi muhafaza etme, daha da geliştirme
yolunda birtakım çalışmalar yapmak istiyoruz. İnşallah Bayburt için, ülkemiz için güzel
olacak. Belli sertifikası olan, nitelikli ballar
üretmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

timlerle, saha kontrolleriyle tane kaybını minimize etmeye çalışıyoruz.” diyen
Sarı, şöyle devam etti:
“Yüzde 2’nin üzerindeki her bir puanlık artışta çiftçilerin yaklaşık 5 milyon
lira kaybı oluyor. Tane kaybının yüzde
10’a kadar çıkması, yılda ortalama 2530 bin ton hububat kaybı anlamına geliyor. Bunun da ülke ekonomisi açısından
büyük bir kayıp olduğu kanaatindeyim.
Denetimlerimiz sayesinde yılda 25-30
bin ton civarında hububatın kaybolmasının önüne geçiyoruz.”
Sarı, Çorum’un 220 bin dekar alanda yılda 600 bin ton buğday üretimiyle

Türkiye’nin 10’uncu büyük üreticisi olduğunu kaydetti.
Biçerdöver operatörü Adem Boztilki
de tane kaybının en aza indirilmesi için
aracın yavaş kullanılması gerektiğini
dile getirerek, “Arazi yapısına göre saatte 3-5 kilometre hızla hasat yapılması
gerekir. Bunun yanı sıra biçerdöverin
ön tertibatı uygun durumda olmalı,
bıçakları körelmemeli. Tırmıklara fazla
devir verilmemeli. Tarla içinde dönerek
değil, karşılıklı hasat yapmak tane kaybını azaltır. Çiftçimiz ne kadar kazanırsa
bizim o kadar yüzümüz güler.” ifadesini
kullandı.

Biçerdöver denetimleri
buğday kaybını önlüyor

Ç

Çorum’da Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ikişer
kişilik 17 ekip, tane kaybını en aza indirmek amacıyla hububat hasat dönemlerinde arazide biçerdöverleri denetliyor.
orum’da Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat döneminde tane kaybının önüne geçmek
amacıyla biçerdöverlere yönelik yürütülen
denetimlerle yılda 30 bin ton hububatın toprağa karışarak yok olmasının önüne geçiliyor.
Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Çorum’da hububat
hasadı, haziran ayının ikinci yarısında başlıyor. Çiftçiler, bir önceki yıl tohum ektikleri arazilerine gübrenin yanı sıra emeklerini
katarak hasat dönemine ulaşıyor. Yeterince
olgunlaşan başaklar, biçerdöver operatörlerince biçildikten sonra sapından ayrılıp üreticisine teslim ediliyor. “Harman zamanı”
olarak da adlandırılan zorlu süreçte bir biçerdöver, elverişli arazi şartlarında günde 200
dönüm araziyi biçebiliyor.
Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sürecinde tane kaybını önlemek amacıyla
denetimler gerçekleştiriyor.
Hasat dönemi öncesi kurum bünyesinde
kurulan ve 2’şer kişiden oluşan 17 ekip, eğitimlerin ardından arazide biçerdöverleri denetliyor.

“TOPRAĞA DÜŞEN
HER BIR DANE,
MILLI EKONOMIDEN
KAYIPTIR”
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan
Sarı, merkeze bağlı Bozboğa köyündeki
hasat çalışmalarına katılarak biçerdöveri inceleyip, hasat edilen tarladaki sapların arasında tane kontrolü yaptı.
Sarı, arazi yapısı, iklim şartları ve
teknik nedenlerden dolayı yüzde 2’ye
kadar tane kaybına müsamaha gösterdiklerini, bunun üzerinde kayıp olması
durumunda operatöre cezai işlem uyguladıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gıdanın ne kadar önemli
olduğunun daha iyi anlaşıldığının altını
çizen Sarı, bu nedenle tane kaybını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verdiklerini vurguladı.
“Toprağa düşen her bir tane, milli
ekonomiden kayıptır. Bu nedenle eği-
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Karpuz, mevsimlik işçilere ekmek
kapısı oluyor

İ

Hitap ettiği bölge itibarıyla
“Marmara’nın karpuzcusu” olarak nitelendirilen
Osmaneli ilçesindeki tarlalarda üreticiler, tüccarlar ve mevsimlik işçilerin
yaklaşık 3 ay süren yoğun
mesaisi devam ediyor.
stanbul başta olmak üzere büyük ölçüde
Marmara Bölgesi’nin karpuz ihtiyacını
karşılayan Bilecik’in Osmaneli ilçesinde
800-1000 mevsimlik işçi geçimini bu işten
sağlıyor.
Sakarya Vadisi’nde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticilerin tarlalarına gelen alıcılar, pazarlık yaparak satın aldıkları karpuzları İstanbul başta
olmak üzere civar il ve ilçelere götürüyor.
Bu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik işçiler,
yaklaşık 3 ay tarlalarda çalışarak evlerine
ekmek götürüyor.
Hitap ettiği bölge itibarıyla “Marmara’nın karpuzcusu” olarak nitelendirilen
ilçe, diğer meyve ve sebzelerin üretimiyle
de her mevsim ekonomiye katma değer
sağlıyor.
Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul
Ünver, ilçede ürün yelpazesinin çok geniş
olduğunu söyledi.

İlçede en önemli ürün olan karpuzun
bölgede 2003 yılından itibaren yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Ünver, “Meyve
ve sebze çeşitlerimiz bol. Karpuz hasadımız başladı. Tüccarlarımız haziran ayında
gelip arazileri gezer, üreticilerle anlaşırlar.
Sabaha karşı işçileri tarlaya getirir, hasadını yaparlar.” dedi.
Ünver, Osmaneli’nin hasat döneminde
binlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu anlattı.
Hasatla ilgili bilgi veren Ünver, şöyle devam etti:
“Karpuz sezonunda günlük 800-1000
kişi gelir. 3 ay boyunca günlük 200-250
araç sarılır. Her arabaya 4-6 kişi görevlendirilir, aşağı yukarı her gün 1000 kişi yükleme yapar, malı sarar. Sadece karpuzda bu

olur. Sebze ve meyve olarak 12 ayın ortalaması 1600-2000 kişi gelir.”
Ünver, ilçenin tarımda çok iyi istihdam
sağladığını sözlerine ekledi.

MEVSIMLIK IŞÇILER VE
TÜCCARLAR HASATTAN
MEMNUN
Şanlıurfalı Mehmet Kara, nişanlı olduğunu dile getirerek, “Biraz para kazanmaya
ihtiyacım vardı. Bir haftadır buradayım. 1,5
ay kalacağım.” diye konuştu.
Evli ve bir çocuk babası Ethem Yıldırım
da Şanlıurfa’dan geldiğini belirtti.
Sabah erken saatlerde tarlada çalışmaya
başladıklarını bildiren Yıldırım, “Şu anda

çok memnunuz. Sadece ailemi çok özlüyorum.” ifadelerini kullandı.
Adana’dan ürün almak için gelen tüccar
Murat Budak ise şunları kaydetti:
“Çiftçi arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz, pazarlığımızı yapıp geliyoruz. Her gün
mal yüklüyoruz. İsteğe göre günde 20 kamyona kadar yükleyebiliyoruz. Ekip olarak
yapılan bir iş. Kolay değil, emek ister. Bu
sene karpuz fiyatlarından çok memnunuz.”
Tüccar Cevdet Görecek de İstanbul’da
yaşadığını, 16 yıldır Medetli köyünden karpuz aldığını ve 17 işçi çalıştırdığını aktardı.
Osmaneli karpuzunun tadının çok iyi
olduğunu vurgulayan Görecek, “Biz çok
memnunuz, maşallah güzel satılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Topraksız tarım serasında çilek üretiyor
Yurt içi ve dışında turizm sektöründe çalıştıktan sonra memleketi
Giresun’un Tirebolu ilçesine dönen Halil Nakipoğlu, devlet desteğiyle köyünde kurduğu topraksız tarım serasında çilek yetiştiriyor.

G

iresun’un Tirebolu ilçesindeki köyünde
devlet desteğiyle kurduğu topraksız tarım serasında çilek üreten Halil Nakipoğlu,
bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor.
Yurt içi ve dışında yıllarca turizm sektöründe çalışan Nakipoğlu, yaklaşık 5 yıl
önce memleketi Giresun’un Tirebolu ilçesine dönerek tarımla uğraşmaya karar verdi.
Yılgın köyünde yaşayan Nakipoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü
ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığının desteklediği “Giresun
İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi” projesi kapsamında yüzde 70’lik hibe
desteğiyle bu yıl arazisine topraksız çilek
serası kurup, yerli fidelerin dikimini yaptı.
Nakipoğlu, Tirebolu’ya döndükten
sonra bir süre fındık tarımıyla ilgilendiğini söyledi.
Köyünde tarımsal üretimle ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Nakipoğlu, Tirebo-

lu Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla
topraksız çilek üretimine yönelik teşvikten
haberdar olduğunu ve bu konuda karar kıldığını belirtti.
Nakipoğlu, başvurusu üzerine hibe desteği sağlandığını, çilek üretimi için 320
metrekarelik sera kurduğunu dile getirdi.
Yurt dışında topraksız tarımın gelişmekte olduğunu gördüğünü, kendisinin de bu
alana ilgisi bulunduğunu belirten Nakipoğlu, serada 7 bin kök fide dikimi yaptıklarını
ve fide başına 700 gram ürün almayı planladıklarını kaydetti.
Nakipoğlu, bu yılki üretim hedeflerinin 5
ton olduğunu söyleyerek, “Gelecek yıllarda
bunu daha da artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Giresun ile Tirebolu’da tarımın sadece
fındık ve çaya yönelik olduğunu anlatan
Nakipoğlu, yöre çiftçisine fındığın yanı sıra
ek gelir sağlayıcı ürünlere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Erik bademe alternatif olacak
A

Badem üretiminde iddialı olan Adıyaman’da alternatif
ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak isteyen ziraat mühendisi Handan Yıldırım, Kahta ilçesinde 3 yıl önce 100 dönümlük alanda kurduğu erik bahçesinde hasada başladı.
dıyaman’da bademe alternatif olarak yetiştirilen eriğin hasadı yapıldı. Tuğrul Köyündeki erik hasadında, konuşan bahçe
sahibi Yıldırım, 100 dönüm alan üzerinde
kurduğu bahçeye 3 yıl önce, 5 türde 15
bin Japon eriği fidesi diktiklerini söyledi.
Fidelerin hasat aşamasına geldiğini
ve bu yüzden çok heyecanlı olduklarını ifade eden Yıldırım, “Piyasaya eylül
ayına kadar ürün satmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ihracata yönelik ürün
çıkartabilmek. Bu yıl ağaçlar üç yaşında
olmasına rağmen bahçemizden çok güzel ürün çıktı. Ağaç başına yaklaşık 6070 kilogram verim bekliyoruz. Aslında
bu yıl yağışlar beklediğimiz gibi olsaydı,
rekolte daha da artardı. Amacım, bölgedeki tek çeşitliliği kırıp bademe alternatif
ürünler sunmak ve pazar çeşitliliğini artırmak.” diye konuştu.

Bahçeyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise bölgenin
meyvecilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.
Adıyaman’da son zamanlarda bademin
ciddi gelişim gösterdiğini ifade eden Kıyas, şöyle devam etti:
“Bulunduğumuz köyde farklı olarak
meslektaşımız ziraat mühendisi Handan
Yıldırım erik bahçesi kurmuş. 100 dönüm
erik bahçesi, bölgemizde bu kadar büyüklükte olmayan bir bahçedir. Bahçe 3
yaşında olmasına rağmen ağaçlarda ciddi
ürün var. Bu bahçe ileri dönümde İnşallah bademin olduğu bir bölgede alternatif
bir ürün olarak gelişmeye başlayacak. Şu
anda örnek bir bahçe niteliğindedir.”
Bahçenin büyüklüğü nedeniyle ulusal
firmaların da erik almak için bahçeye ilgi
göstereceğini aktaran Kıyas, “Bahçemiz-

de tam verim alındığı zaman buradan ihracat da yapmak istiyoruz. İl Müdürlüğü
olarak böyle bir çalışmanın yapılmasına

sevindik. Bu yıl ilk kez bahçede ürün alınıyor. Ümit ediyorum, rekolte de her sene
artacaktır.” dedi.

Kadın girişimci kurduğu serayla patron oldu
Antalya’da yaşayan 49 yaşındaki
Münire Kaur Palalı, iklim koşulları
elverişli olmamasına rağmen 27 dönüm alanda kurduğu tam otomasyonlu serada yetiştirdiği yıllık 205
ton muzla üretime katkı sağlıyor.

A

ntalya’da 27 dönüm alanda kurduğu tam otomasyonlu serada
yetiştirdiği yıllık 205 ton muzla üretime katkı sağlayan Münire Kaur Palalı,
başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Antalya’da 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak
isteyen 49 yaşındaki Palalı, ailesinin
desteğiyle muz üretimi yapmaya karar

vererek Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde 27 dönümlük bir arazi satın aldı.

AZIMLI ÇALIŞMA,
BAŞARIYI GETIRDI
İklim koşulları elverişli olmamasına
rağmen iki yıl önce tam otomasyonlu
muz serasını kurmayı başaran Palalı,
gece gündüz demeden 5 bin fideyi be-

raberindekilerle alana dikti. Fidelerine
özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.
Emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan Palalı, üretici olması
için çevresindekilerin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.
Ailesinin desteğiyle kurduğu tam
otomasyonlu muz serasıyla hayallerine
kapı araladığını aktaran Palalı, kurulan
sistemle hem gübre, hem su tüketiminden tasarruf sağladıklarını dile getirdi.
Serasında gece gündüz çalıştığını belirten Palalı, şöyle dedi:
“Serada basmadığım yer yok. Her bir
muz ağacına özenle bakıyorum. Onlar
da beni mahcup etmedi, hiçbiri kurumadı. Sevgimle onları büyüttüm. Üretime başladıktan sonra birçok şeyden
feragat ettim. Kendimi tamamen başarıya odakladım. Elimde eldivenim,
bıçağım, ayağımda çizmem seranın
sıcağına aldırış etmeden ağaçlarımla
ilgileniyorum. İyi ki bu işe girdim. Alın
terimle paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Herkesin girişimcilik konusunda cesur olmasını tavsiye ederim. Yeter
ki kararlı olun, gerisi kendiliğinden
geliyor.”
Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilge Gözen, kadınların girişimcilik
cesaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini, bu tür üretimlerin çeşitlenmesi
için ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydetti.

