
68 yıldır 
çiftçimizin yanında

Tarım Kredi Yemden 
yatırım atağı

Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteğiyle

Sözleşmeli üretimle 
verimlilik artacak

GÜBRETAŞ, 68 yıldır ürettiği ürün-
ler, hizmetler ve bilinçli tarımı 
yaygınlaştırmaya yönelik çalış-
malarıyla hem tarımın hem de 
ülke ekonomisinin büyümesine 
destek veriyor.

TK Sera, Growtech Fuarı’nda dü-
zenlenen tanıtım toplantısı ile 
kamuoyu önüne ilk kez çıkmış 
oldu.

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 
Hasan Fehmi Kinay: “2020’de 
tamamlanacak iki fabrika yatı-
rımı ile birlikte üretim kapasite-
miz yüzde 30 artacak.” 

İzmir’in Ödemiş ilçesine 
bağlı Gölcük Mahallesin-
de yaşayan Havva Kü-
çük(36), genç çiftçi proje-
si ile kendi işinin patronu 
oldu.

Havva Küçük’ün babası ve 
Zeytinlik Tarım Kredi Koo-
peratifi ortağı Mustafa Kü-
çük(64), Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin hayallerini 
gerçekleştirdiğini söyledi. 

Bilecik’te ceviz üretiminin yaygınlaş-
tırılması amacıyla Valilik himaye-
sinde başlatılan proje için protokol 
imzalandı. Proje kapsamında 1600 
aileye, 140 bin adedi Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından te-
min edilecek toplam 160 bin ceviz 
fidanı dağıtılacak.
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§ 17’de

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici 
arasında köprü vazifesi görecek bir model 
kurmaya çalıştıklarını belirterek, “Aracıların 

sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak 
üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya 
işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tü-
keticimize ulaştıracağız” dedi.

§ 19’da § 8’de
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Tarım Kredi üretici ile tüketici arasında
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çiftçi oldu...
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Growtech Fuarında Tarım Kredi standına 
yoğun ilgi Dünyanın en büyük 

örtüaltı fuarı Growtech 
19. Uluslararası Sera, 

Tarım Teknolojileri 
ve Hayvancılık 

Ekipmanları Fuarı, 
Antalya Expo 

Center’da 50 bin 
metrekare alanda 

ziyarete açıldı. Fuarda, 
Türkiye’nin en büyük 

çiftçi ailesi Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 

standı ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü.

eracılık sektörünü buluşturan ve 130’dan 
fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin 
ziyaret etmesi beklenen Growtech 19. 
Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve 
Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapılarını 
açtı. Fuarın ilk gününde Tarım Kredi Ko-
operatifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Köksal Kacır, Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz, Denetçiler; Osman 
Önder ve Ahmet Çetin, Başkan Vekille-
ri; Ahmet Ersoy, Musa Takımcı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Adem Darımla, İsmail 
Can, Ali Çoban, Cahit Yıldız, Mustafa Şe-
nol, Mustafa Celep, Antalya Bölge Müdü-
rü Yakup Kasal, Gübretaş Genel Müdürü 
İbrahim Yumaklı, Tareks Tohumculuk 
Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, Be-
reket Sigorta, Bereket Hayat ve Emeklilik 
Genel Müdürü Mahmut Güngör, İmece 
Plastik Genel Müdürü Fatih Sever, Tarnet 
Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ile kurum 
ve şirket yetkilileri Tarım Kredi standını 
ziyaret etti. 

Standı gezen ve şirket müdürlerinden 
tarım teknolojileri hakkındaki son geliş-
meler hakkında bilgi alan Genel Müdür 
Poyraz, standa gelen misafirlerle de sohbet 
ederek talep ve önerilerini dinledi. 

Türk tarımını uluslararası pazarlarla 
buluşturan Growtech 19. Uluslararası 
Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık 
Ekipmanları Fuarı, “Sera & Sulama Tek-
nolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme 
ve Koruma”, “Tarım Makineleri” ve “Hay-
vancılık” olmak üzere 5 kategoride 30’un 
üzerinde ülkeden 850’yi aşkın katılımcı 
markaya ev sahipliği yaptı.

“Tarım ve Teknolojinin Global Buluş-
ması” ana temasıyla 50 bin metrekare 
alanda gerçekleştiren fuarda, bireysel katı-
lımların yanı sıra Hollanda, İspanya, Çin, 
Güney Kore ve Mısır da milli katılımla yer 
alarak ülke bazında temsil edildi.

Akdeniz Üniversitesi-Teknoloji Trans-
fer Ofisi ile düzenlenen 4. Bitki Islahı Proje 
Pazarı Ödülleri ise 29 Kasım’daki “Tarım 
Teknolojilerinin ve Bitki Çeşitlerinin Tica-
rileştirilmesi” başlıklı panel ve jüri değer-
lendirmesi sonrası düzenlenen tören ile 
sahiplerini buldu.
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BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Sözleşmeli üretimle verimlilik artacak 

rowtech 19. Uluslararası Sera, Ta-
rım Teknolojileri ve Hayvancılık 
Ekipmanları Fuarı,  130’dan fazla 
ülkeden katılımcıyla Antalya’da 
gerçekleştirildi. Fuar organizas-
yonları kapsamında, Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
olan TK Seranın da tanıtım prog-
ramı yapıldı. Örtü altı yetiştiricili-
ğinde üretim miktarını arttırmak, 
maliyetleri düşürmek, tüketicilerin 
sağlıklı, taze ve ucuz ürüne erişimi-
nin sağlamak amacıyla kurulan TK 
Sera Growtech Fuarı’nda düzenle-
nen tanıtım toplantısı ile kamuoyu 
önüne ilk kez çıkmış oldu.

TK Sera Bitkisel Üretim ve 
Girdi Müdürü Dr. Sedat Çıtak, 
Growtech Fuarı’nda Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
olan TK Sera ile ilgili olarak pro-
jenin işleyişi ve amaçları hakkın-
da kamuoyuna ilk kez bilgi verdi. 

Çıtak, “Ürünleri bize söz verildiği 
şekilde miktarına, şekline, rengi-
ne yani belirlediğimiz kriterlere 
uyup uymadığına göre satın alı-
yoruz ve son kullanıcıya ulaştırı-
yoruz” dedi.

TK Seranın kamuoyuna tanıtıl-
masını değerlendirilen Growtech 
Fuar Direktörü Engin Er, “Dünya-
nın en büyük örtü altı (seracılık) 
fuarı Growtech olarak, ülke tarı-
mımıza ve ekonomimize önemli 
katkı sağlayacak TK Sera ile ilgili 
tanıtımın ilk kez Growtech’de ya-
pılması bizi çok gururlandırdı. TK 
Sera ile çiftçilerimiz, büyük üreti-
cilerimiz, sera konstrüksiyon, sula-
ma sistemleri, donanım, ekipman 
üreticilerimiz, tohumcularımız, 
gübrecilerimiz, tarım makinaları 
ve sofrasında bu ürünleri tüketen 
vatandaşlarımız da dahil herkes 
kazanacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera, Growtech 19. Uluslararası Sera, 
Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarında ilk defa kamuoyuna tanıtıldı.

G

S



HABER4 ARALIK 2019

erimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında Tar-
net tarafından düzenlenen “Geleceğin Tarımı 
ve Tarımda Verimlilik” paneli, Eski TBMM 
Başkanı ve İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım’ın 
katılımıyla gerçekleşti. Binali Yıldırım, tarım ve 
hayvancılıkta esasın ölçek ekonomisine uygun 
üretim yapmak, geleneksel tarımdan, elektronik 
ve dijital tarıma geçmek olduğunu belirtti.

“Tarımda Verimlilik” konulu panelde, Tarım 
Kooperatifçiliği’nin dijitalleşmesinin gelecekte-
ki önemini Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr.Fahrettin Poyraz, milli tarım 
teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik girişim-
cilik çalışmalarını İTÜ Arı Teknokent Genel 
Müdürü Deniz Tunçalp, köylerin akıllı tarımla 
buluşmasının gelecekteki önemini Tabit Kuru-
cu Ortağı Tülin Akın, tarım makinelerinin ge-
lecekte ulaşacağı noktayı TARMAKBİR Genel 
Sekreteri Selami İleri anlattı. Panelin modera-
törlüğünü ise Melek Yatırımcı Ali Rıza Babaoğ-
lan üstlendi.

“82 MILYON INSANIMIZ 
ÜRÜNLERE DAHA MAKUL 
FIYATLARLA ULAŞACAK”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz konuşmasında, 
üreticilerin ürünlerini değerinde alıp uygun 
fiyatlarda tüketiciye ulaştırmak adına yakın za-
manda sorumluluklarını artırdıklarını belirtti. 
Poyraz, “Bu faaliyetleri yaparken en önemli hu-
sus verimlilik. Verimli çalışma ortamı hem üre-
tici hem de tüketici tarafında yapıldığı zaman 
üretici ürünün karşılığını alacak, 82 milyon 

insanımız da daha makul fiyatlarla bu ürünlere 
ulaşma imkânına sahip olacak” dedi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendile-
rine hedef belirlediklerini vurgulayan Poyraz, 
“Biz pazarda yer alacağız, pazarın ihtiyacı olan 
ürünleri, sözleşmeli üretimle ortaklarımıza 
destek vererek, ortaklarımızın tarımsal girdi 
ihtiyaçlarını makul fiyatlarla temin ederek or-
tak  ürünlerini aracısız bir şekilde pazara ta-
şıyacağız. Sorumluluk alacağız, üstelik de bu 
süreçlerin her birini kayıt altına alarak yapa-
cağız. İştirakimiz Tarnet ve Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalış-
malar neticesinde çok başarılı işlere imza attık. 
Çiftçilerimizin yetkinliğini artıracak her veriyi 
çiftçi ile paylaşarak, dijital tarıma olan yatkın-
lığı artırmak istiyoruz. Çiftçimizin elini cebine 
attırmadan, çiftçimize herhangi biz faiz tahak-
kuk ettirmeden üretim sürecini tamamlamanın 
yollarını arıyoruz” diye konuştu.

Tabit CEO’su Tülin Akın, tarımdaki riskin 
yüksek olduğunu, bu yüzden verimliliğin bu 
sektörde daha çok önem kazandığına dikkat çe-
kerek bunun farkında olanların ise kadın çiftçi-
ler olduğunu vurguladı. Tarımdaki çeşitliliğimi-
ze derinlik katarak akıllı tarım uygulamalarıyla 
katma değer üretmenin, ülke kalkınmasının 
lokomotifi olacağını ifade etti.

“TARIM TEKNOLOJILERI 
YOĞUN ILGI GÖRDÜ”

Tarnet’in Tarım Teknolojilerinde başlattığı 
yeni Ar-Ge projeleri fuar boyunca yoğun ilgi 
gördü. Tarım teknolojilerindeki yeni gelişme-

lerin takipçisi olan Tarnet, tarımda 
katma değer üretme hedefindeki 
tüm kişi ve kurumları fuardaki 
standında ağırladı. Tarnet standı-
nı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sana-
yii Başkanı İsmail Demir, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğ-
lu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum gezdi, Cumhurbaşkanlığı 
Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan 
Doğan da Genel Müdür Huzeyfe 
Yılmaz’dan yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi aldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
iştiraki Tarnet tarafından 2. 
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 
kapsamında düzenlenen 
“Geleceğin Tarımı ve Tarım-
da Verimlilik” paneli, Eski 
TBMM Başkanı ve İzmir 
Milletvekili Binalı Yıldırım’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi.

V

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Tarnet Ar-Ge projeleri ön plana çıktıTarnet Ar-Ge projeleri ön plana çıktı

III. Tarım Orman Şurası yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
‘Ortak Akıl’ oluşturmak amacıyla önerilerin 
alındığı, 21 çalışma grubunun 4 aylık çalışması 
sonrası nihayete eren III. Tarım Orman Şura-
sı’nın açılış programında konuştu.

arım Orman Şurası’nın tanıtım top-
lantısının yapıldığı 17 Temmuz’dan 
bu yana geçen sürede Şura’ya yoğun 
bir ilgi olduğunu belirten Bakan Pak-
demirli, 23 bini aşkın öneri geldiğini 
açıkladı. Pakdemirli; ‘’Biz, ‘5 yıllık 
plan, 25 yıllık ışık’ dedik. Ve bugün; 
tarımın istikbali, gıdanın geleceği, 
ormanların sürdürülebilirliği, suyun 
yarınları için bir araya geldik. Besin, 
su ve nefesin geleceğini, beraber ta-
yin etmek istedik. Hamdolsun; mil-
letimiz, yaptığımız her çağrıya kulak 
veren, her milli meseleye hassasiyet 
gösteren duyarlı bir millettir. An 
itibariyle; Şuraya web sayfamız üze-
rinden bildirilen görüş sayısı 23 bini 
aşmış ve bu şura, tarihimizin en geniş 
katılımlı şurası olarak kayda geçmiş-
tir. Hayırlı olsun. Milletimiz sağ ol-
sun, var olsun.” dedi.

Tarım sektöründe çalışmaların 
devam edeceğini belirten Bakan Pak-
demirli, geçen 4 aylık istişare süre-
cinde sektörün tüm paydaşlarından 
gelen yoğun ilgi ile ‘tarımsal bilgi plan 

proje kütüphanesi’ oluşturulduğunu 
ifade etti. Pakdemirli, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Mesela şuramızın en de-
ğerli kazanımlarından biri de  şudur 
ki: 7 bin civarında telefon, e-posta ve 
mektup ile web sayfasındaki 23 bin 
görüşten oluşan, 30 bin parçalık fikir 
ve proje deposuyla aslında tam an-
lamıyla bir ‘tarımsal bilgi plan proje 
kütüphanesi’ oluşturuldu. Şahsen, ça-
lışma gruplarımızın başlıkları arasın-
da; Akıllı tarım teknolojilerini, uzun 
vadeli ve teknolojiye dayalı tarım po-
litikalarını, “Ürettiğin Yerde Tüket!” 
hedefiyle sıfır kilometre yaklaşımını 
okuyunca mutlu oldum. Yönü tekno-
lojiye, Ar-Ge’ye ve inovasyona çevrili 
çalışmalar gördükçe gurur duydum. 
Ekoturizm alt yapısı kurmayı he-
defleyen, kooperatifleşme ile ölçek 
sorununu çözmeye çalışan projeler 
okuyunca şuradan çok önemli bir 
‘tavsiye yol haritası’ çıkacağına tam 
manasıyla ikna oldum. Biz her zaman 
‘Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye demek-
tir’ diyoruz.’’

T
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enel Müdür Poyraz, 2019-2020 yılı üretim sezonu için bitki-
sel ürün sigortasının 5 Kasım itibariyle yapılmaya başlandı-
ğını hatırlatarak, “Üreticilerimiz, devlet destekli düşük faizli 
kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmak için 
ÇKS’ye kayıtlarını en kısa zamanda yaptırmalıdır” dedi.

Poyraz, üreticilerin, devlet destekli düşük faizli krediler-
den ve sigorta prim desteğinden faydalanmak için Çiftçi 
Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olması gerektiğini belirterek, 
olası risklerle karşılaşmamaları ve sıkıntı yaşamamaları 
için sigorta poliçesi son kabul tarihlerine ve ÇKS güncelle-
melerine azami özen göstermeleri gerektiğini bildirdi.

Genel Müdür Poyraz, bu kapsamda devlet destekli düşük 
faizli kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmak 
isteyen üreticilere “ÇKS’ye kayıt olun ve tarım sigortası 
yaptırın, emeğinizi güvence altına alın” çağrısında bulun-
du. Poyraz, önceki yıllardan farklı olarak “dolu paketi’’ ve 
“don teminatlı’’ poliçe üretim tarihlerinin birlikte açılmış 
olması sebebiyle meyve bahçeleri için 5 Kasım tarihi itibari 
ile “isteğe bağlı don teminatlı’’ sigorta poliçesi kesilebildiği-
ni belirterek, bu yüzden meyve bahçelerinin sigortası için 
Ocak ayının beklenmesine lüzum kalmadığını ifade etti.

“INDIRIMLERDEN YARARLANIN”
Çiftçilerin, tarımsal işletme varlıklarını TARSİM’e sigorta 

ettirmeleri halinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullan-
dıkları kredilere ait faizlerin yüzde 25-100’ünün devlet tara-
fından ödendiğini ve çiftçilerin indirimli faiz oranlarından 
faydalandığını hatırlatan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Örneğin, bir kooperatif ortağımız 10 bin lira yüzde 50 
indirimli kredi kullandığı zaman bir yıl  sonunda TARSİM’e 
sigorta ettirdiğinden 600 lira,  yüzde 100 indirimli kredi 
kullandığı zaman bir yıl  sonunda TARSİM’e sigorta ettir-
diğinden 1.200 lira daha az  faiz ödeyecek. Ayrıca sel, don, 
dolu, yangın gibi doğal afetlere karşı ürünleri devlet garan-
tisinde sigortalanmış olacak. Bunun yanında, doğal afetler 
ve kuraklık sebebiyle kredi borcunu ödeyemeyen ortakla-
rımızın kredi borçlarının ertelenmesinde, yasal mevzuat 
gereğince yalnızca faiz indirimli kredi borçları ertelenebili-
yor. Dolayısıyla üreticilerimizin tarımsal varlıklarının TAR-
SİM’e sigorta ettirilmesi şartı, kredi borçlarının ertelenmesi 
işlemlerinde de aranıyor. “

Genel Müdür Poyraz, üreticilerin, TARSİM kapsamın-
da devlet destekli tarım sigortası yaptırabilmeleri ve düşük 
faizli tarımsal kredi desteğinden faydalanabilmeleri için 
bitkisel ürün sigortaları için öncelikle ÇKS’ye, seralar için 
Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS), süt sığırları, besi sığırları, 
mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için Veteriner 
Bilgi Sistemi’ne (TÜRKVET), kümes hayvanları için, İl-İl-
çe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, su ürünleri 
için Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS) ve arıcılık (arılı ko-
van) sigortası için ise Veteriner Bilgi Sistemi’ne ve Arıcılık 
Kayıt Sistemi’ne (AKS) başvurarak, işletme kaydının yap-
tırılması veya işletme kaydının güncellenmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz ayrıca 2019-2020 yılı 
üretim sezonunun bereketi bol ve hasarsız olması temenni-
sinde bulundu.

G

Tarım sigortası çağrısıTarım sigortası çağrısı

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullanılan otomas-
yon sistemi (E-KOOP) üzerinde yapılan geliştirme ve 
güncelleme çalışmaları devam ediyor. Son olarak Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığınca hazırlanan CRM (Müşteri 
İlişkileri Yönetimi) içerikli Ortak Profil Yönetimi ekranı 
kooperatiflerde devreye alındı.

Kooperatif ortaklarına ait tüm bilgilerin görülebildiği 
ve işlemlerin aynı dinamik ekrandan yapılabildiği, birçok 
yönlendirme, uyarı ve hatırlatmaların da yer aldığı sistemle 
kooperatif çalışanlarının ortaklarla ilgili iş süreçleri kısala-
cak. Kurumsal performansı da etkileyecek olan sistem sa-
yesinde zaman ve iş gücünden de tasarruf sağlanacak.

SAHADAN BILGI VE ÖNERILER 
TOPLANARAK HAZIRLANDI

Ortak Profil Yönetim Sistemi, Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığınca yapılan çalıştay ve kooperatif saha ziyaretleri 

sonucunda toplanan geri bildirimlerle geliştirildi. Devre-
ye alınan sistemle kooperatif ortakları ile ilgili uygulama 
üzerinde yapılan iş süreçleri daha hızlı ve tek noktadan 
kolaylıkla yürütülebilecek. 

YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI 
YAPILIYOR

Sisteme yönelik ilerleyen zamanlarda devreye alın-
ması planlanan çalışmalar ise sürüyor. Sistemin mev-
cut halinde kredilendirme aşamasında; kişi hakkında 
her türlü detaylı bilgi edinerek karar verme, ödeme 
alışkanlığı ve kredinin güvenilirliği konusunda fikir 
sahibi olma gibi birçok sonuca varılan verilerin aynı 
anda görülebilmesi sağlandı. Muhasebe ve satış veri-
lerinden, anlık strateji üretilebilmesine olanak tanındı. 

Kişiye özgün sigorta yönlendirmesinin yapıldığı 
yönetim ekranında; ortak olmayan çiftçilere ait bil-
gilere de dış kurum internet servisleri ile erişilerek 
tek tuşla hızlı ortak kaydı yapılabilmesi ve sistemsel 
karar-destek mekanizmalarının oluşturulmasına yö-
nelik yapay zekâ çalışmaları yapılıyor.

MEMNUNIYETLE KARŞILANDI
Kooperatif ziyaretleri sırasında toplanan öneri ve talep-

ler ile geliştirilen sistem, devreye alınmasından itibaren 
büyük ilgi gördü. Kooperatif çalışanlarının memnuniyeti-
ne ilişkin çok sayıda geri bildirim alınan projede, personel 
görüş ve önerileri anlık değerlendirilirken, güncellemeler 
hızlı şekilde yapılıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Bilgi İşlem Daire Başkanlı-
ğı, kooperatif çalışanlarının iş süreçlerini kolaylaştırıp kısaltarak, zaman ve 
iş gücü tasarrufu sağlayacak “Ortak Profil Yönetimi Sistemi”ni devreye aldı. 

Ortak Profil Yönetimi Sistemi 
ile otomasyon süreçleri kısalıyor

Tarım Kredi Kooperatiflerinden

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tarım 
sigortasının önemine dikkat çekerek 
çiftçilere, “Emeğinizi güvence altına 
alın” çağrısında bulundu.



HABER6 ARALIK 2019

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi 
Tarım Kredi Kooperatifleri, üretim 
öncesi olduğu gibi üretim sonrası 
da üreticilerin yanında yer alıyor. 
Ülke çiftçisinin el emeği, göz nuru 
yerli yaş sebze-meyvelerin hasat 
sonrası sevkiyatları devam ediyor.

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının 
üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması yanında, 
piyasada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin 
pazara ulaştırılması konusunda da sorumluluk al-
mayı sürdürüyor. Ürün değerlendirme faaliyetleri 
kapsamında üretici ortaklardan alınan yaş sebze 
meyvelerin sevkiyat işlemleri titizlikle yapılıyor.

Konya Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan Niğde 
iline bağlı 1934 sayılı Gölcük Tarım Kredi Koopera-
tifi ortaklarının ürettiği patateslerin sevkiyatına baş-
landı. Tarım Kredi güvencesiyle ulusal market zincir-
lerinde yer alacak yaklaşık 2 bin ton patatesin teslimi 
kooperatif çalışanlarının denetiminde yapıldı. 

Planlı üretim modelinin yaygınlaşması amacıyla 
ulusal marketlerle yapılan ortak çalışma sonucunda 
üreticilerimiz pazar endişesi duymadan üretim ya-
pıyor. Tohumundan hasadına kadar titizlikle üreti-
len ürünlere tüketicilerin en uygun fiyatla ulaşması 
da sağlanıyor.

BAMYADAN MANDALINAYA 
SAĞLIK VE KALITE

Ayrıca gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım ko-
nusunda yapılan hassas çalışmaların neticesinde yaş 
sebze meyvelerin tüm yurda dağıtımı sağlanıyor. 

Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan 
Amasya iline bağlı bağlı 2034 sayılı Taşova Tarım 
Kredi Kooperatifi ortaklarının ürettiği çiçek bam-
yalar, üreticilerimizin gösterdiği özenle alımı yapıla-
rak dağıtıma verildi. Yaklaşık 4 bin ton çiçek bamya 
ulusal market zincirlerinde satışa sunulmak üzere 
sevk edildi.

Mersin Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan 
Hatay iline bağlı 551 sayılı Erzin Tarım Kredi Koo-
peratifi ortaklarının ürettiği 200 ton mandalinanın 
sevkiyatı da yine Tarım Kredi güvencesiyle sağlandı. 

Ankara Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan 
Ankara iline bağlı 2437 sayılı Polatlı ve 1555 sayı-
lı Sincan Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının 
ürettiği bin ton soğanın da sevkiyatı tamamlandı.

TRABZON BÖLGE BIRLIĞI KIVI 
ALIMINA BAŞLADI

Trabzon Bölge Birliği, Migros ile 2011 yılında im-
zalanan yaş sebze meyve iş birliği protokolü çerçe-
vesinde faaliyet alanında yer alan kooperatifler ara-
cılığıyla kivi alımına başladı. 

Trabzon Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez, Bölge 
Müdür Yardımcısı Seyfettin Demirci, Merkez Birli-
ği Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme Mü-
dürü Mehmet Erol, Merkez Birliği, Bölge Birliği ve 
Migros yetkililerinin katılımlarıyla ürün değerlen-
dirme faaliyetleri kapsamında kivi ürün alım plan-
lama toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında kivi 
alımı yapan kooperatiflere saha ziyaretleri gerçek-
leştirildi. Kivi alımı gerçekleştirecek kooperatiflerce 
2019-2020 dönemi için Migros’a kivi sevkiyatları da 
başladı.

T

Yerli ürünler Tarım Kredi Yerli ürünler Tarım Kredi 
güvencesiyle tarladan sofrayagüvencesiyle tarladan sofraya  

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ortak ürünlerinin değerlendi-
rilmesi kapsamında her yıl çeşitli tarımsal ürünlerin alımı yapılmaktadır. Ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi Tarım Kredi Kooperatiflerinde öncelikli politika 
haline gelmekle birlikte ürün çeşitliliği, miktarı ve aynı oranda da ürün alımı 
yapan kooperatiflerin sayısı da günden güne artmaktadır.
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Bilecik’te ceviz üretiminin 
yaygınlaştırılması amacıyla 
Valilik himayesinde baş-
latılan proje için protokol 
imzalandı. Proje kapsamın-
da 1600 aileye, 140 bin 
adedi Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından 
temin edilecek toplam 160 
bin ceviz fidanı dağıtımı 
yapılacak.

eviz üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 
hazırlanan ve 10 bin dekar alanda 160 bin 
adet ceviz fidanının dikileceği “Ceviz üre-
timini yaygınlaştırma” projesi için proto-
kol imzalandı. 

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz tarafından imzalanan 
işbirliği protokolü törenine; Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Köksal Kacır, Kütahya Bölge 
Müdürü Özkan İnci, projede yer alan ilçe 
kaymakamları ile Tarım ve Orman İl Mü-
dürü ve davetliler katıldı.

“1600 AILEYE DAĞITIM 
YAPILACAK”

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Sa-
lonunda düzenlenen protokol töreninde, 
Bilecik’in önemli gelir kaynaklarının sek-
törel bazda değerlendirildiğinde ciddi bir 
sanayi sektörünün bulunduğunu ifade ede-
rek, Bilecik’in dört bölgesinin bulunması 
dolayısıyla iklim ve toprak yapısıyla her 
türlü tarımsal ürünün yetiştiğini söyledi.

Bilecik için gelecek yıllarda oluşturacak 
katma değer bakımından Organize Sanayi 

Bölgesi gibi katkı sağlayabilecek veya or-
ganize tarım bölgesine dönüştürebilecek 
‘’Ceviz üretimini yaygınlaştırma’’ projesiy-
le açılım yapmak istediklerini vurgulayan 
Vali Şentürk, şöyle konuştu:

“İlimizde farklı ürünler üzerinde çalış-
malarla beraber özellikle cevizin sahip ol-
duğu ekonomik değer, muhafaza imkanın 
kolaylığı ve bakım ihtiyacının sınırlı olması 
dolayısıyla daha da yaygınlaştırmak adına 
‘Bilecik’ adıyla da bilinen cevizin potansiye-
lini artırmak istedik. Yaklaşık bin 600 aileye 
hitap edecek proje hazırlandı. Şu anda 1600 
aile tespit edildi. 10 bin dekarlık bir alanda 
160 bin ceviz fidanını toprakla buluştura-
cağız. Tabi burada, fidanların seçimi, sökül-
mesi, üreticiye ulaştırılmasından, dikimi ve 
bakımına kadar her aşamada il tarım mü-
dürlüğümüzün bizatihi işin içerisinde ola-
cağı, ziraat mühendislerimize her bir köy ve 
ilçeyi zimmetlemek suretiyle gözetim ve ta-
kip uygulayacağımız bir sistemimiz olacak. 
Bir süreç yönetimi ile istediğimiz hedeflere 

ulaşmayı amaçlıyoruz. Bilecik genelinde 
şuan 500 bin civarında ceviz ağacımız mev-
cut ama topladığımızda yaklaşık 1500 ton 
ceviz üretimimiz var. Bu normal ortalama 
değerlerin altında bir üretim miktarıdır. 
Verim düşüklüğünden kaynaklı bir durum. 
Yaptığımız çalışmayla beraber hedefimiz, 
8-10 yıllık bir süreç içerisinde 1500 tonu 6 
bin 400 tonlara çıkarmaktır. Projemiz bu-
nunla kalmayacak. Daha ileri boyutta da 
vatandaşımızdan gelecek talepleri karşıla-
yacak şekilde bir program hazırladık. Bu 
sayı daha da artabilir.”

PROJE YÜZDE 50 HIBE 
DESTEKLI

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da imza 
töreninde yaptığı açıklamada, proje kapsa-
mında İl Özel İdaresi kaynaklarının kul-
lanılacağı ceviz fidanı dağıtımının yüzde 
50 hibe destekli olduğunu belirterek, “Fi-

danların yarı bedeli çiftçilerimizden kar-
şılanacak. Sözleşme imzalanarak resmiyet 
kazanacak proje kapsamında ‘Chandler’ 
çeşidi ceviz fidanları, Bilecik ili Merkez, 
Bözüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, 
Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçe merkezi-
ne bağlı köylerdeki üreticilere 160 bin adet 
olarak dağıtılacak.

Toplam rakamın yaklaşık 140 bin adedi 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağ-
lı kooperatiflerimiz aracılığıyla yapılacak-
tır. 20 bin adet fidan ise Kaymakamlıklar 
vasıtası ile doğrudan alımı yapılacak ve 
toplam da yaklaşık 160 bin adet ceviz fida-
nı toprakla buluşacak. Bu sayede 5 yıl içe-
risinde şu anda Bilecik ilinde üretilen 1558 
ton kabuklu ceviz üretiminin yaklaşık ya-
rısına eklenecek 660 tonluk bir üretimle 
toplam ceviz üretimimiz 2 bin 200 tona 
ulaşacaktır” diye konuştu.

IL EKONOMISINE VE 
ÇIFTÇILERE KATKI

Kabuklu ceviz fiyatının 25 TL/Kg oldu-
ğuna işaret eden Poyraz “Bilecik il eko-
nomisine 10 yaş ceviz fidanlarından 30 
kg. ortalama verim üzerinden yıllık 120 
milyon TL tutarında katkı sağlanacaktır. 
Bu da Bilecik ili ekonomisine birkaç fabri-
kanın sağladığı ekonomik katkıya eşdeğer 
bir üretim demektir. Bu projenin sağladı-
ğı ekonomik katkının yanında boş alanlar 
ağaçlandırılarak hem ağaç sayısı hem de 
yeşil alanlarda artış sağlanacak ve Bile-
cik’in doğal güzelliğine katkı sağlanacaktır. 
Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
‘Daha Yeşil Bir Türkiye İçin’ sloganı ile 11 
Kasım’da başlattığı rekor fidan dikimi et-
kinliğin önemsiyor, bugün bu projeye de 
destek verdiğimizi düşünüyorum. Zira 
özellikle çocuklarımıza ağaç ve orman sev-
gisinin önemini vurgulamalı, toplumun 
tüm kesimlerinin çevreye olan duyarlılık-
larını artırmalıyız” dedi.

C

Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması için  Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması için  
            İŞ BİRLİĞİİŞ BİRLİĞİ
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uruluşundan bu yana 68 yıllık tecrübesi 
ile ülkemizdeki tarımsal üretime fayda 
sunmayı temel misyon edinen GÜBRE-
TAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için 
yıllardır sürdürdüğü çiftçi eğitim toplan-
tıları, toprak analizi hizmetleri, arazi re-
çetelendirme çalışmaları ve Türkiye’nin 
farklı noktalarında kurduğu model üre-
tim alanları ile üreticilere rehberlik etmeyi 
amaçlıyor. GÜBRETAŞ arazideki bire bir 
tarımsal danışmanlık hizmetlerini, “bitki 
besleme sektörünün ilk mobil uygulama-
sı” EGP ve danışma hatları gibi teknolojik 
kanallardan da destekleyerek her zaman 
ve her yerde üreticilerin yanında olmaya 
devam ediyor.

GÜBRETAŞ sektördeki bu köklü ku-
rumsal birikimini, Antalya’da düzenlenen 
Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Growte-
ch Eurasia’daki standında da üreticilerle 
paylaştı. Bu yılki fuar mottosunu “Bilinçli 
tarım için yanınızdayız” olarak belirleyen 
GÜBRETAŞ’ın 3. salondaki standı, fuar 
boyunca devam eden kampanya ve yarış-
malarla yoğun ilgi gördü.

TARIMSAL 
DANIŞMANLIK IÇIN 11 

AYDA 41 BIN ÜRETICIYE 
ULAŞILDI

Bilinçli tarımın yaygınlaşması ve üre-
ticilere farkındalık kazandırılması ama-
cıyla yıllardır tarımsal eğitime öncülük 
eden GÜBRETAŞ, bu toplantılarda 
özellikle toprak analizi ve bilinçli bitki 
beslemenin tarımsal üretim açısından 
önemine vurgu yaparak tarımda bilgi-
nin gücünü artırmayı hedefliyor.

GÜBRETAŞ’ın arazide verdiği ücretsiz 
tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsa-
mında bu yılın ilk 11 ayında yaklaşık 4 
bin 400 noktada 41 bine yakın üreticiye 
ulaşıldı.

2019 yılında Türkiye genelinde 2 bin 
800’den fazla noktada arazi gözlem ve 
reçetelendirme çalışması gerçekleştiren 
GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri,  

7 bin 300’den fazla üreticiye arazisinde 
birebir bilgi desteği verdi. GÜBRETAŞ’ın 
bu yıl köy kahvelerinden il merkezlerin-
deki salonlara kadar 1.500’den fazla nok-
tada düzenlediği eğitim ve bilgilendirme 
toplantılarına ise 30 bine yakın üretici ile 
ziraat mühendisi katıldı. Bunların yanı 
sıra GÜBRETAŞ’ın tarla ve bahçe günü 
etkinliklerinde 4 bin 600 civarında üreti-
ci, model üretimi alanı uygulamalarının 
sonuçlarını yerinde görüp inceleme im-
kanı buldu.

MODEL ÜRETIM 
ALANLARI ILE YÜKSEK 

VERIM ÖRNEKLERI
Bilinçli tarımın ve etkili gübreleme 

programlarının sağlayacağı faydayı gös-
termek için 2017’ye kadar her yıl Türki-
ye’nin birkaç yerinde model üretim alanı 
kuran GÜBRETAŞ, özellikle son iki yılda 
bu “rol model” uygulamalara ağırlık vere-
rek bilinçli tarımı yaygınlaştırma misyo-
nunu bir üst seviyeye taşıdı. Bu çerçevede 
pamuktan ayçiçeğine, fındıktan zeytine 
ve mısırdan şekerpancarına kadar ülke-
mizde üretimi yaygın olarak yapılan ta-
rımsal ürünler için deneme ekim alanları 
oluşturuldu. 2018 yılında Türkiye gene-
linde 18 yerde yapılan bu model uygula-
malar, 2019 yılında ise daha da artarak 30 
noktaya ulaştı. 

Bu yıl Türkiye’de farklı bitkisel ürün-
ler için örnek çalışmalar gerçekleştiren 
GÜBRETAŞ, toprak analizine dayalı bitki 
besleme programlarının uygulandığı mo-
del alanlarda elde edilen sonuçları hasat 
dönemindeki etkinliklerle bölgedeki bi-
linçli üreticilerle paylaştı.

GÜBRETAŞ’ın bilimsel veriler ışığında 
hazırladığı bitki besleme programlarının 
uygulandığı bu arazilerde, Türkiye ortala-

masına oranla çok yüksek verim ve kalite 
elde edildi. 2019’da yapılan model üretim 
alanı uygulamaları kapsamında Sam-
sun’daki fındık ve Balıkesir’deki zeytin 
hasatlarında Türkiye ortalamasının 4 katı, 
Kahramanmaraş’taki mısır hasadında ise 
2 katı verime ulaşıldı. Ayrıca Konya’nın 
Çumra ilçesindeki şekerpancarı uygu-
lamasında Türkiye verim ortalamasına 
oranla yüzde 60, Konya-Altınekin’deki 
ayçiçeği hasadında yüzde 40 ve Niğde’deki 
patates tarımı model uygulamasında yüz-
de 35’in üzerinde verim artışları sağlandı.

GÜBRETAŞ, model üretim alanı uygu-
lamaları sayesinde toprağın ihtiyaç duy-
duğu miktarda optimum gübre kullanımı 
ile maksimum verim elde edilebileceğini 
örnekleriyle ortaya koyma çalışmalarını, 
önümüzdeki yıllarda artırarak sürdürme-
yi hedefliyor. 

YENILENEN EGP MOBIL 
UYGULAMASI ILE 

VERIME ULAŞMANIN 
YOLU CEPTE

Sosyal sorumluluk anlayışıyla iyi tarım 
uygulamalarını yaygınlaştırmayı mis-
yon edinen GÜBRETAŞ, üreticilerimize 
farklı kanallardan tarımsal danışmanlık 
hizmeti vererek sektördeki öncülüğünü 
sürdürüyor. Uzman ziraat mühendis-
lerinin birikimleriyle geliştirdiği etkili 
gübreleme programları ile tarımda ve-
rime ulaşmanın yolunu cebe taşıyan 
GÜBRETAŞ, üreticilerin dilediği yerden 
ve istediği anda 50’den fazla bitki besle-
me programına erişmesini sağlayan bir 
mobil uygulamayı da geçtiğimiz yıllarda 
kullanıma sunmuştu. 

GÜBRETAŞ’ın geliştirdiği “bitki bes-
leme sektörünün ilk mobil uygulaması” 
EGP, bu yıl yenilenen yüzü ve içeriğiyle 

tarımsal üreticilere rehberlik etmeye de-
vam ediyor. Kategorilere ayrılmış ürün 
listesiyle üreticilerin bitki besleme prog-
ramlarını kolaylaştırıyor. Mobil uygula-
ma içerisine yeni eklenen hobi tarımına 
yönelik bitki besleme programları ve ta-
rımsal üretimle ilgili video galerinin yanı 
sıra bilinçli tarımla ilgili özel içerikler de 
üreticilerin yoğun ilgisini çekiyor. 

Tüm cep telefonlarında kullanılabilen 
GÜBRETAŞ EGP uygulamasının öne çı-
kan yönlerinden biri de anlık mesajlaşma 
ve fotoğraf paylaşımı özelliğiyle uzman zi-
raat mühendislerinden canlı destek alma 
imkanı sunması. Böylece üreticiler, me-
rak ettikleri konuları mobil uygulamada-
ki ‘Uzmana Sorun’ bölümünden girerek, 
ziraat mühendislerinden tarımsal danış-
manlık hizmeti alabiliyor.

TARIMSAL 
DANIŞMANLIK HIZMETI 
TELEFON KADAR YAKIN

GÜBRETAŞ, eğitim toplantılarında 
ve arazide verdiği tarımsal danışmanlık 
hizmetini çağrı merkezi olarak işleyen 
danışma hatlarıyla da destekliyor. GÜB-
RETAŞ’ın geçen yıl devreye aldığı Üreti-
ci Danışma Hattı ve Whatsapp Danışma 
Hattı kanalıyla üreticiler, istedikleri her 
yerden ve istedikleri zamanda bu hatları 
arayarak uzman ziraat mühendislerinden 
bilgi desteği alabiliyor. 

Mobil uygulamanın “Uzmana Sorun” 
bölümünden ve danışma hatları üzerin-
den GÜBRETAŞ ziraat mühendislerine 
soru ileten üreticilerin sayısında da geçen 
yıla oranla ciddi bir artış oldu. Danışma 
hatları kanalıyla 2019’un ilk 11 ayında 5 
bin 500 üreticinin tarımsal üretimle ilgili 
soruları, GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri 
tarafından cevaplandırıldı.

K

Sektörün lider şirketi 
GÜBRETAŞ, geliştirdiği 
yenilikçi ürünlerinin 
yanı sıra bilinçli tarımı 
yaygınlaştırmaya yönelik 
faaliyetleriyle de tarımsal 
üretime katma değer 
sağlamaya devam ediyor. 

Bilinçli tarım için üreticinin yanındaBilinçli tarım için üreticinin yanında
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Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu 
Kooperatifleri heyetinden Kooperatifleri heyetinden 
Tarım Krediye ziyaretTarım Krediye ziyaret

Rusya’nın en büyük kooperatif 
teşkilatı olan Rusya Federasyo-
nu Kooperatifleri Merkez Birliği 
(Centrosoyuz) Yönetim Kurulu 
Başkanı Dmitry Zubov ve be-
raberindeki heyet, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz’ı ziyaret etti.

Operasyonel zaman 
tasarrufu, ortak mem-

nuniyeti ve etkin müşteri ilişkileri yönetimi 
amacıyla kurulan Tarım Kredi Çağrı 

Merkezi 444 48 55 (444 4 TKK), 
açıldığı günden bu yana 120 binden fazla 

ortakla iletişim sağladı.

iyaretin ardından Centrosoyuz heyeti, Tarım 
ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Ta-
rım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz 
ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Tarım 
Kredinin faaliyetleri, iştirakleri ve teşkilat yapısı 
hakkında bilgi verildi. 

İki kuruluş arasında ileriye dönük gerçekleş-
tirilebilecek işbirliği imkanlarının değerlendi-
rildiği toplantıda Genel Müdür Poyraz misafir 
heyetin, kurumun çalışmaları ve faaliyetleri 
hakkındaki sorularını yanıtladı.

ürkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri ve AssisTT işbirliği ile 2019 
yılı Ocak ayında Samsun’da 
hizmete açılan, Tarım Kredi 
ürün ve hizmetleri ile ilgili öne-
ri, talep ve şikâyetlerin en kısa 
sürede sonuçlandırılmasının 
hedeflediği çağrı merkezi ilk 
yılında büyük ilgi gördü.

2020 Ocak ayında kuruluşu-
nun birinci yılını dolduracak 
Tarım Kredi Çağrı Merkezi, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
teknoloji temelli etkin bir müş-
teri ilişkileri yönetimi sağla-
masına katkı sağlamaya devam 
ediyor.

Oluşturduğu bilgi rezervi 
ile de stratejik hedeflerinin 
belirlenmesinde önemli rol 
oynayan çağrı merkezi kısa sü-
rede büyük ilgi gördü. Ürün ve 
hizmetler ile ilgili bilgilendir-
melerin yapıldığı, yeni ortak 
kaydedilmesi, aktif olmayan 
ortaklarla temas kurulması 
gibi konularda geri dönüşün 
sağlandığı çağrı merkezinde 

özel pazarlama faaliyetleri de 
uygulanıyor. 

Operasyonel zaman tasarru-
fu, kurumsallık imajı ve güven 
unsuruna katkı sağlaması ama-
cıyla kurulan ve özellikle ortak 
memnuniyeti ile etkin bir müş-
teri ilişkileri yönetimi için açı-
lan çağrı merkezi kısa sürede 
on binlerce ortağa ulaştı.

444 48 55 (444 4 TKK) Tarım 
Kredi Çağrı Merkezine yapılan 
bilgi, talep ve şikâyet çağrıları, 
öncelikle müşteri temsilcileri 
tarafından sonuçlandırılarak 
kapatılıyor. Müşteri temsilcile-
rinin sonuçlandıramadığı ara-
malar ise konusuna göre Genel 
Müdürlük ilgili birimlerine ve 
şirketlere yönlendiriliyor.

Faaliyete geçtiği günden 
bu yana ülke çiftçisinin ar-
tan memnuniyeti ve ilgisi ile 
Çağrı Merkezince 15 bin çağrı 
cevaplanırken, teşkilat birim-
lerinin talep ettiği konularda 
yüz 20 binin üzerinde ortak ile 
iletişim kuruldu.

Z

T
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Me-

tin, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Centrosoyuz 
arasındaki işbirliğine Bakanlık olarak her türlü 
desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. 

Tarım Kredi şirketleri hakkında bilgi veren 
Poyraz, tarımsal üretim girdilerine ilişkin işbirliği 
yapabileceklerini ifade etti. Üreticiden ürün alır-
ken piyasanın üzerinde fiyat vermeleri, satarken 
de piyasanın altında satmaları gerektiğine işaret 
eden Poyraz, “Bu yüzden son dönemde verimli-
liği arttıran çalışmalara hız verdik. Önümüzdeki 
dönem en fazla yoğunlaşacağımız alan verimlilik 
ve tarım teknolojileri olacak” dedi.

Centrosoyuz Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry 
Zubov da gösterilen ilgiye teşekkür ederek, kul-
landırılan kredilerin yüzde 98 gibi bir oranla geri 
dönüşü olmasının memnuniyet verici olduğunu 
söyledi.

Sunumun ardından Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin Ulus’ta bulunan Kooperatif Marketini ziya-
ret eden misafir heyete, kooperatif market çalış-
maları ve ürünler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, Milli Kooperatifler Birliği Başkanı 
Muammer Niksarlı, Tarım Kredi Birlik Genel 
Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz ve Rusya Fe-
derasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin de 
katıldı.

Tarım Kredi 
ortaklarına 
bir telefon 

kadar yakın
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81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu 

arım ve Orman Bakanlığı tarafından organi-
ze edilen ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
de destekçileri arasında yer aldığı proje kap-
samında ülke genelinde 11 milyon fidan top-
rakla buluşturuldu. 81 ilde 2 bin 23 noktada 
aynı anda gerçekleştirilen etkinliğin, Ankara 
Çakırlar mevkiinde yer alan programına 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Baş-
bakanı Askar Mamin, Adalet Bakanı Abdul-
hamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HEDEFIMIZ ZÜMRÜT 
YEŞILI BIR TÜRKIYE

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Bugün burada sizlerle birlikte 
paylaştığımız şu güzel manzara ülkemizin 
81 vilayetindeki 2 bin 23 ayrı noktada aynı 
anda yaşanıyor. 11 Kasım tarihinde, saat 
11.11’de, toplam 11 milyon fidan ve ağacı 
geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla bu-
luşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir 
Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ankara’daki 
fidan dikim alanından her yaştan, her mes-
lekten, her meşrepten tüm tabiat aşığı kar-
deşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. 
Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların 
ülkemiz, milletimiz ve 81 vilayetimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum” ifadesini kullandı.

11 KASIM MILLI 
AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ

Geleceğe nefes seferberliğinin gördüğü 
yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya 
örnek olacak bir kampanyaya dönüştüğü-
nü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar 
Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan 
takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. 
Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın 
kampanyaya ilgisi bu tarihin ve saatin önü-
müzdeki yıllarda da ‘ağaç günü’ olarak de-
ğerlendirilmesi fikrini ortaya çıkardı. Biz 
de bu fikri destekledik ve 11 Kasım’ın Milli 
Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesiy-
le ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiği-
miz hafta imzaladım. Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe giren 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü’nün ülkemize, mille-
timize, gençliğimize, çocuklarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra 
her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım’ı ve 
saatler de 11.11’i gösterdiğinde fidan dik-
mek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.”

GELECEĞE MIRAS 
Dede Korkut’un ağacı “Ağaç ağaç dersem 

sana arlanma ağaç, Mekke ile Medine’nin 
kapısı ağaç, Musa Kelimin asası ağaç, bü-
yük büyük suların köprüsü ağaç, kara kara 
denizlerin gemisi ağaç, Zülfikar’ın kını ile 
kabzası ağaç” ifadeleriyle anlattığını akta-
ran Erdoğan, “İşte bugün burada diktiği-
miz fidanların her birinin ileride nerede, 
hangi hayırlı iş için kullanılacağını şim-
diden bilemeyiz. Onun için ne kadar çok 
ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras 
bırakmış oluruz” şeklinde konuştu.

Ecdadın “Ağaç dalıyla gürler” dediğini 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 
de 82 milyon hep birlikte ortaya koyacağı-
mız eserlerle ve elbette diktiğimiz fidanlar-
la oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi 
sürdüreceğiz. Milletimiz hep olduğu gibi 
bugün de tarih yazıyor. İstiklaline ve is-
tikbaline yönelik saldırılara karşı verdiği 
mücadeleyle tarih yazıyor, terör örgütlerine 
karşı tarih yazıyor.”  diye konuştu. 

17 YILDA 4,5 MILYAR 
FIDAN TOPRAKLA 

BULUŞTU
Türkiye’nin orman alanını ve ağaç serve-

tini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştir-
mek, çevreyi korumak amacıyla 17 yıldır 
çok büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı top-
rakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 
milyon hektardan 22,6 milyon hektara çı-
kardık. Böylece erozyonla kaybettiğimiz top-
rak miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 
milyon tona kadar düşürdük. Başlattığımız 
‘5 bin köye 5 bin orman’ projesiyle bugüne 
kadar ceviz, badem, zeytin, defne, kestane 
gibi ağaçlar yetiştirmek için 14 milyon fi-
danı toprağa diktik. Böylece insanlarımızın 
topraktan elde ettikleri kazancın artması-
nı da sağladık. Bizim yeşil sevdamızın adı 
Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan 
ağaçlandırmanın 1,5 katını 17 yılda yapabil-
mektir. Tabiat sevgimizin adı yanan alanların 
40 katı kadar ağaçlandırma yapabilmektir. 
Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, 
çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölç-
meye yetmez. 25 yılı aşan hizmet müktese-
batımız bunların eşsiz örnekleriyle doludur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, konuşma-
sının sonunda, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, ormanlarda doğal olarak 
yetişen 65 bitki türü kullanarak hazırlanan 
el yapımı tablo hediye etti.

TARIHI REKOR
Bakan Pakdemirli, 11 milyon fidanın 

toprakla buluştuğu “rekor” etkinliğine iliş-
kin, “11 milyon fidanla ağaçlandırılan alan 
13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk ge-
liyor. Bu alan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 
bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırları-

nın tamamını birer metre arayla fidanlarla 
çevrelemek demek.” ifadelerini kullandı. 

Pakdemirli, etkinlikle Türk milletinin va-
tan toprağına duyduğu sevginin taçlandığı-
nı, kampanyayı 11 milyon fidanla sınırlan-
dırmalarına karşın seferberliğe yoğun ilgi 
gösteren vatandaşların 14 milyona yakın 
fidanı sahiplendiğini söyledi.

Kampanyanın bir seferberliğe dönüş-
tüğünü ve bir memleket meselesi haline 
geldiğini belirten Pakdemirli, “Her 11 Ka-
sım’da milletimizle yine fidan dikimi alan-
larında olacağız. Milli Eğitim Bakanımız ile 
de konuştuk, her 11 Kasım’da okullarımız 
da fidan dikim alanlarında olacak” dedi. 

IKI KIBRIS ADASI 
KADAR ORMAN 
KAZANDIRILDI

Türkiye’nin orman varlığını artıran 
ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken 
Pakdemirli, Bakanlık olarak 57 yılda ya-
pılan ağaçlandırmanın 1,5 katını son 17 
yılda gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Pakdemirli, yanan ormanların 40 mis-
li kadar alanı ağaçlandırdıklarını ifade 
ederek, şöyle konuştu:

“2002 yılından önce yılda 75 milyon 
fidan üretilirken biz son 17 yıldır, yılda 
ortalama 350 milyon fidan üretiyoruz. 
2002 öncesinde ülkemiz yüzölçümünün 
4’te 1’i orman iken bugün yüzölçümü-
müzün 3’te 1’ini ormanlık alana ulaştır-
dık. Yani orman varlığımızı 17 yılda 1,8 
milyon hektar alan artırdık. Bugün iki 
Kıbrıs adası büyüklüğünde orman alanı-
nı ülkemize kazandırmış olduk. İnşallah 
2023 yılına kadar da ülkemizde 7 milyar 
fidanı toprakla buluşturacağız. Yani 7 
milyarlık dünya nüfusu kadar fidan dik-
miş olacağız.” 

T

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilen “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın 
Nefes” seferberliği kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Vatandaşların büyük ilgi 
gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırıldı.
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E

Ege Üniversitesi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, farklı alanlardan 
600 akademisyenin katılımıyla Sağlıklı Yaşamın Geleceği 
Şurası düzenlendi.

oyraz, Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Ta-
rım Kredinin, çiftçilere tarımsal girdileri 
uygun fiyatlı sağlarken ürünleri tüketiciye 
ulaştırma noktasında da sorumluluk üst-
lendiğinin altını çizdi. Hazine ve Maliye, 
Tarım ve Orman bakanlıklarıyla koordineli 
hareket ederek çiftçilerin maliyetlerinin dü-
şürülmesi için uygun kredi kaynakları sağ-
lamak adına çalıştıklarını kaydeden Poy-
raz, üretici ortaklardan ürünlerinin alınıp 

işlenmiş halde pazara 
taşınması için de çalış-
malarını hızlandırdık-

larını aktardı. Genel Müdür Poyraz, üretici 
ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek 
bir model kurmaya çalıştıklarına işaret ede-
rek, şunları kaydetti:

“Doğrudan üreticiden aldığımız ürünle-
ri kendi tesislerimizde işliyoruz. Bir ürünle 
ilgili herhangi bir altyapımız yoksa da illa-
ki o altyapıyı yaptıralım diye bir iddiamız 
yok. O zaman düşük kapasitede çalışan, atıl 
kapasitesi olan sanayicilerimize gidip, ‘Biz 

ortaklarımızdan şu ürünleri alıyoruz. Bunu 
bize şu standartlarda mamul madde haline 
getirir misin?’ diyoruz. Mesela bu sene 30 
bin ton salçalık domatesi aldık, bir sanayi-
ciyle anlaştık. Bu şekilde 50’nin üzerinde 
tedarikçimizle çalışmaya başladık. Yani 
aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu 
kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü 
işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla 
doğrudan tüketicimize ulaştıracağız.”

Piyasanın tamamına hakim olma hedefleri-
nin olmadığının altını çizen Poyraz, “Buradaki 
temel misyonumuz, biz piyasanın hem üretici 

hem tüketici tarafında belli bir büyüklüğe ge-
lelim. Piyasayı hem fiyat noktasında hem de 
kalite noktasında belli standarda getirelim, re-
güle edelim, insanlar bizim ürünlerimizle hem 
kalite hem fiyat anlamında kıyaslama imkanı 
bulsun. Buna bağlı olarak da bizimle aynı sek-
törde faaliyette bulunan diğer firmalarda fiyat 
ve kalite anlamında biraz da kendilerine çeki 
düzen versinler” değerlendirmesinde bulundu. 

Poyraz, Tarım Kredi ürünlerinin yaklaşık 
26 bin markette satıldığını da hatırlatarak, Ta-
rım Kredi Kooperatif Market sayını ise 500’e 
çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tarım Kredi üretici ile tüketici 
arasında “köprü” olacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tarladan 
sofraya tarımsal üretimin her aşamasında yer aldıklarını belirterek, “Ekim 
döneminden hasat sonrası ürünlerin pazara arzına kadar her alanda 
sorumluluk alıyoruz.” dedi.

ge Üniversitesi 50.Yıl Spor Salonu’nda dü-
zenlenen şuranın açılışı, Cumhurbaşkanlığı 
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan-
vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu,  Tarım 
ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz ve Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın katıldığı 
törenle gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikala-
rı Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topa-
loğlu açılışta yaptığı konuşmada,  Türkiye’nin 
sağlıkta hizmet ve altyapı bakımından iyi du-
rumda olduğunu, Ar-Ge ve inovasyon çalış-
malarıyla ilaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlı-
lıktan kurtulmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da sağlıklı 
yaşamın en temel noktalarından birinin 
beslenme olduğunu, dolayısıyla doğal ve 
sağlıklı gıdaları üretme, ulaşma ve temin 
etme konusunun olmazsa olmaz konular-
dan olduğunu belirtti. 

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin sağlık 
harcamalarının 2018 yılına göre yüzde 17,5 
artarak 141 milyar TL’den 165 milyar TL’ye 
yükseldiğine işaret eden Poyraz, “Aynı za-

manda diğer dünya ülkelerinde de olduğu 
gibi ülkemizde de obezite görülme sıklığı 
günden güne artmaktadır. Bu seyri değiş-
tirmek adına geleceğimizin teminatı yeni 
neslimizi sağlıklı beslenme alışkanlığı ka-
zandırmamız gerekmektedir” dedi.

“Biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak sağ-
lıklı beslenmenin en temel şartı olarak tüketi-
lecek ürünlerin tohumdan başlayarak sofraya 
gelene kadar tüm değerler zincirinin her aşa-
masının planlanması ve kontrol altına alın-
ması zorunluluğuna vurgu yapmak istiyoruz” 
diyen Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de eğer biz gıdayı, sağlıklı yaşa-
mı konuşacaksak gıda üretimindeki planla-
mayı, planlama eksikliklerini ve tohumdan 
başlayarak sofraya kadarki değerler zincirle-
rinin ne ölçüde kontrol altında olduğunu da 
konuşmamız gerekiyor.

En başta insan sağlığı açısından çeşitli 
riskler barındıran GDO’lu ürünlerin kul-
lanılmaması noktasında biz kendi iştirakle-
rimiz ile sertifikalı tohumculuğu geliştirme 
ve yerli milli tohumları artırma gayreti içe-
risindeyiz. Şu ana kadar 33 sertifikalı tohum 
ve bunun 19 tanesi de kendi iştirakimize ait 
yerli yetiştirdiğimiz tohum...”

“GÜBRE TÜKETIMINI 
YÜZDE 25 AZALTARAK, 
VERIMLILIĞI YÜZDE 60 

ARTIRDIK”
Genel Müdür Poyraz, “Aynı zamanda bir 

gerçeğimiz var; ne yaparsak yapalım bugün 
kimyasal gübre kullanımı var. Diğer taraftan 
zirai ilaç kullanımı var. Çiftçimizi bilinçlendir-
memiz gerekiyor. Doğru yöntemlerle daha az 
gübre kullanarak daha fazla verim elde etme-
nin mümkün olduğun göstermemiz gerekiyor. 
Burada özellikle üniversitelerdeki hocalarımız-
dan destek bekliyoruz. Biz kendimiz arazide 
bunun uygulamalarını yapıyoruz. Geçtiğimiz 
yıl bu şekilde yaklaşık 40 bin çiftçimize ulaştık. 
Doğru gübre kullanma noktasında gübre tü-
ketimini yüzde 25 azaltarak, verimliliği yüzde 
60’lara kadar artabileceğini uygulamalı olarak 
gösterdik.” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
sadece üretici tarafında değil, tüketici tarafında 
da her geçen gün sorumluluklarını artırdık-

larını ifaden eden Poyraz, “Yakın zamanda 
üreticilerimizin ürettiği ürünleri doğrudan 
doğruya tüketici ile buluşturmaya yönelik ça-
lışmalarımızı hızlandırdık. Bu bağlamda ülke 
genelinde tüm Kredi Yurtlar Kurumunda 
konaklayan öğrencilerimizin, kışladaki Meh-
metçiğimizin ve Ege Üniversitesi ile yaptığımız 
protokol çerçevesinde bu üniversitemizdeki 
personel ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya 
ulaşmasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri sorumluluk üstlenmiştir.” diye konuştu

Şuraya Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
iştirakleri Tarım Kredi Birlik, Tareks ve Tarkim 
de katılarak, ürün ve hizmetlerini tanıttı. Katı-
lımcılara kooperatif marketlerde satılan yerli ve 
doğal ürünler ikram edildi.

Toplantının açılışına İzmir Bölge Müdürü 
Mehmet Aksoy, Tarım Kredi Birlik Genel Mü-
dürü Hasan Hüseyin Demiröz, Tareks Genel 
Müdürü Burhanettin Korkmaz, Tarkim Genel 
Müdürü Mehmet Derin, ilgili bölge müdür 
yardımcıları, personel ile çok sayıda davetli ve 
basın mensubu katıldı.

Sağlıklı beslenme Sağlıklı beslenme 
için planlı tarımiçin planlı tarım

P
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arım sektöründe kimyevi gübre girdisi 
kullanımı yoluyla kalite ve verimliliği ar-
tırmak amacıyla merhum Adnan Mende-
res Başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu 
kararıyla kurulan GÜBRETAŞ, Ar-Ge 
çalışmaları, yenilikçi ürünleriyle tarımsal 
üretimde verimlilik ve kalite artışına katkı 
sağlamaya devam ediyor. 

GÜBRETAŞ, ürettiği ürünler, hizmetler 
ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik 
çalışmalarıyla hem tarımın hem de ülke 
ekonomisinin büyümesine destek veriyor.

ILK HARCI MENDERES 
KOYMUŞTU 

14 Mayıs 1950’deki genel seçimleri ka-
zanan Demokrat Partinin (DP) Genel 
Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, ilk 
halka hitabında, Türkiye’nin yüzde 80’inin 
köylerde yaşadığını belirterek, köylüye 
ellerini uzatacaklarını, bu alandaki diğer 
yatırım ve teşviklerin yanında çiftçiye ta-
rım makineleri ve gübre sağlayacaklarını 
ifade etti. O dönem yapılan fizibilitelerde 
Türkiye’nin kalkınması için en yüksek po-
tansiyelin tarım sanayisinde olduğunu gö-
ren merhum Menderes’in Başbakanlığın-
daki Bakanlar Kurulu kararıyla 6 Kasım 
1952’de GÜBRETAŞ kuruldu. 

1986’DA BORSA ISTANBUL’DA 
GÜBRETAŞ tarafından 1954’te İsken-

derun Sarıseki’de Türkiye’nin ilk kimyevi 
gübre fabrikası hizmete açıldı. Üretim ka-

pasitesi yılda 100 bin ton olan fabrikada, 
NSP (Normal Süper Fosfat) gübresi üreti-
lerek piyasaya sunuldu. Kocaeli Yarımca’da 
1961’de üretim kapasitesi yine yılda 100 bin 
ton olan ikinci fabrika kuruldu. 1986’da İs-
tanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 
günümüzdeki adıyla Borsa İstanbul faali-
yete geçti. Borsada halka arz edilerek ilk 
günden itibaren işlem görmeye başlayan 
15 şirketten biri olan GÜBRETAŞ, finans 
sektörünün de bir halkası oldu.

SEKTÖRDE YÜZDE 31’LIK 
PAZAR PAYIYLA LIDER  

68. kuruluş yıl dönümünü kutlayan 
GÜBRETAŞ, katı ve sıvı-toz grubunda 
toplam yıllık üretim kapasitesini 1 milyon 
tonun üzerine ve 1954’te 19 bin 500 ton 
olan satış miktarını da son yıllarda 1 mil-
yon 900 bin ton seviyelerine kadar çıkara-
rak yüzde 31’lik pazar payıyla sektördeki 
liderliğini devam ettiriyor.

“SEKTÖRDEKI LIDERLIĞINI 
BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR”
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 

Yumaklı, kuruluşun akabinde ilk yerli 

gübre üretim tesisi için yatırım sürecinin 
başlatıldığını ifade ederek, 1954’te Ha-
tay’ın İskenderun ilçesinde kurulan Tür-
kiye’nin ilk gübre fabrikasının açılışının 
dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
ve Sanayi Bakanı Sıtkı Yırcalı tarafından 
yapıldığını dile getirdi. Yumaklı, GÜB-
RETAŞ’ın 100 bin ton kapasiteli bu ilk 
fabrikasında NSP gübresi üretimine baş-
layıp, o yıldan itibaren Anadolu çiftçisi-
nin kullanımına sunulduğunu belirterek 
şöyle devam etti:

“GÜBRETAŞ’ın milli ve yerli üretim 
yolculuğu 1961 yılındaki Kocaeli Ya-
rımca’da kurulan ikinci fabrika ve yıllar 
içinde yapılan diğer tesis yatırımlarıyla 
bugünlere ulaşmıştır. 6 Kasım itibarıyla 
GÜBRETAŞ olarak 68. doğum günümü-
zü kutladık. Şirket, son 15 yılda yurt dışı 
yatırımlarıyla da ismini duyurmuş, yüzde 
25’inin borsada halka arz edilmiş olması 
ve kalan yüzde 75’lik hissesinin 1993’teki 
özelleştirmeyle Türkiye’nin en büyük 
çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatiflerine 
ait olması hasebiyle yüzde 100’üne halkın 
sahip olduğu bir şirket olarak sektörde-
ki liderliğini başarılı ve istikrarlı şekilde 
sürdürmektedir.”

“KURULUŞ AMACIMIZ 
TARIMDA VERIMLILIĞI 

ARTIRMAKTIR”  
GÜBRETAŞ’ın kuruluş amacının, o za-

mana kadar Türkiye’de pek yaygın olmayan 
kimyevi gübrenin kullanılarak tarımsal ve-
rimliliğin artırılması olduğunu söyleyen 
Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Günümüzde sadece GÜBRETAŞ’ın 
yıllık katı gübre üretim kapasitesi 985 
bin ton, sıvı-toz üretim kapasitesi ise 100 
bin tondur. Bugün diğer gübre şirketle-
riyle birlikte Türkiye gübre sektörünün 
yıllık üretim kapasitesi ve yıllık tüketimi-
nin 6 milyon ton civarına ulaştığını söy-
lemek mümkün. Son 15 yılda tarımsal 
üretim verileriyle ifade edecek olursak, 
Avrupa’da birinci, dünyada ilk 7 içinde 

Türkiye. Rahmetli Adnan Menderes dö-
neminde kurulan GÜBRETAŞ ile tarım-
sal kalkınmaya yönelik diğer şirketlerin 
ve çalışmalarının ulaşılan bu sonuçlarda 
büyük payı bulunmaktadır. Bu açıdan 
GÜBRETAŞ’ın 68 yıllık hikayesini, mer-
hum Adnan Menderes’in başlattığı Tür-
kiye’nin sanayi ve tarımda üreterek bü-
yümesinin bir özeti olarak görüyoruz.” 

Yumaklı, merhum Adnan Mende-
res’in, Türkiye’nin siyasi ve sosyal hayatı 
açısından çok önemli bir isim olduğunu 
vurgulayarak, Menderes’in zorlu yılların 
ardından başlattığı milli sanayi ve yerli 
üretim hamlesiyle, manevi değerlerin 
kazanımı için attığı adımlarla ülke top-
rakları ve insanının yeniden öz güven 
kazanmasında büyük emeği olduğunu 
söyledi. GÜBRETAŞ’ın kuruluş belgesi-
ni bir pano haline getirdiklerini belirten 
Yumaklı, bu belgenin şirketin medarıif-
tiharı olduğunu ifade etti.

“TÜRK TARIM SEKTÖRÜ 
MENDERES’I RAHMET 

VE MINNETLE ANIYOR”
GÜBRETAŞ’ın Türkiye’nin siyasi ve 

ekonomik şahlanma döneminin istikrarla 
bugüne uzanan örneklerinden biri oldu-
ğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti: 

“GÜBRETAŞ olarak şirketin kuruluş 
belgesinde Menderes ve arkadaşlarının 
imzasını başlangıç ve onur vesilesi ola-
rak görüyoruz. Menderes’in 68 yıl önce 
dikkati çektiği noktaların bugün de ülke 
tarımının ve ekonomisinin büyümesi 
için önemli olduğuna inanıyoruz. Onun 
başlattığı ülkenin gelişmesiyle ilgili misyo-
nunu yarınlara taşımak adına hem ürün-
lerimizle hem hizmetlerimizle ve hem de 
bugün çok önemli olduğuna inandığımız, 
özellikle son 3 yıldır bunun için çalıştığı-
mız bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yö-
nelik sosyal sorumluluk çalışmalarımızla 
tarıma katkı sağlamaya devam ediyoruz 
ve devam edeceğiz. Türk tarım sektörü 
Menderes’i rahmet ve minnetle anıyor.”

T

Adnan Menderes’in kur-
duğu GÜBRETAŞ, 68 yıl-
dır çiftçimizin yanında yer 
alıyor.

68 yıldır çiftçimizin yanında
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Kooperatif çalışanlarına hububat alım eksperliği eğitimiKooperatif çalışanlarına hububat alım eksperliği eğitimi
Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Pazarlama Daire 
Başkanlığı tarafından TMO 
iş birliği ile Bölge Birliklerine 
bağlı kooperatiflerde görev ya-
pan personele yönelik 2019 
yılı “Hububat Alım Eksperlik 
Eğitimi” düzenlendi. 

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Pazarlama Daire Başkanlığınca planlanan hubu-
bat alım eksperliği eğitimlerinin ilki başladı. 

Kooperatif ortaklarından sağlıklı ve uygun kri-
terlerde ürün alımı yapılabilmesi, fiziki-teknik 
işlemlerden kaynaklanan olumsuzlukların azal-
tılması ve fiyatlandırmada istikrarın sağlanması 
açısından, hububat alımlarının yoğun olduğu 
Bölge Birliklerine bağlı kooperatiflerde görev 
yapan personele yönelik Toprak Mahsulleri Ofi-
si (TMO) iş birliği ile hububat eksperlik eğitimi 
düzenlendi.

2019 yılı ilk dönem eksperlik eğitimi açılışın-
da kursiyerlere eğitimle ilgili bilgi veren Sözleş-
meli Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürü 
Mehmet Erol, teorik olarak verilen eğitimlerle 
personelin bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçla-
dıklarını söyledi. 

Kurum olarak bu gibi eğitimlere önem verdik-
lerini belirten Erol, “Tarım Kredi Kooperatifleri, 
1.625 kooperatifi ile ülke genelinde teşkilatlan-
mış Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu. Biz or-
tak ürün değerlendirme faaliyetlerimize özellikle 
bunu göze alarak hassasiyet gösteriyoruz. Ortak-
larımızın emeklerinin karşılığını bulması, vatan-
daşlarımıza en kaliteli ürünlerin arz edilmesi nok-
tasında ilk adımı ürün alımlarında atıyoruz. Bu 
bakımdan düzenlediğimiz eksperlik eğitimleri ile 
kooperatif çalışanı arkadaşlarımızın bilgi ve liya-
katini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Toprak Mahsulleri Ofisi eğitmenlerince verilen 
toplam 120 personelin eğitim aldığı kursa katılan 
kooperatif çalışanlarına eksperlik belgesi verildi.

T

Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara ve Konya Bölge 
Birliklerine bağlı kooperatiflerde Aday Personel ve Aday 
Ziraat Mühendisi olarak görev yapan ve asgari çalışma 
süresini dolduran 77 katılımcıya kadro kursu düzenlendi.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen 1. dönem kadro kursu, Ada-
na’daki eğitim ve dinlenme tesisinde yapıldı.

Eğitim programında, ağırlıklı olarak verilen kredi mev-
zuatı ve muhasebe derslerinin yanı sıra çalışma mevzuatı, 
kuruluş mevzuatı, tedarik mevzuatı, pazarlama ve hukuk 
dersleri de yer aldı.

Düzenlenen kurs ile aday personelin kooperatiflerde 
öğrendikleri iş ve işlemlerin pratiğinin, eğitim süresince 
görecekleri teorik konularla örtüştürülerek mesleki geli-
şimlerine katkı sağlandı.

Aday personel için kadro kursu
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Tarım 
Kredi 

Yemden 
yatırım 

atağı 

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 
Hasan Fehmi Kinay, 2020 yı-
lında tamamlanacak iki fabrika 
yatırımı ile birlikte Tarım Kredi 
Yemin üretim kapasitesinin 
yüzde 30 artacağını belirterek, 
“Hedefimiz söz konusu fabrika 
yatırımlarıyla birlikte yıllık üretim 
kapasitemizi 2 milyon ton seviye-
lerine çıkartmak” dedi.   

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
şirketlerinden Tarım Kredi Yemin 
Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay 

ile 2019 yılı faaliyetlerini, yeni yılda şirke-
tinin proje ve yatırımlarını samimi bir soh-
betle değerlendirdik.

2019 yılına önemli hedef ve yatırımlarla 
girdiklerini hatırlatan Kinay, “Bunlardan 
en önemlisi İzmir-Tire ve Şanlıurfa’da yap-
makta olduğumuz iki büyük yem fabrikası. 
Bunlar yıllık 240 bin ton kapasiteli iki bü-
yük yem fabrikası. Türkiye’de mevcuttaki 
fabrikalara göre oldukça büyük ölçekli fab-
rikalar olacak” diye konuştu.

“ÜRETIMDE 2019 YILINI 
REKORLA KAPATACAĞIZ” 

Tarım Kredi Yemin 2018 yılını 1 milyon 
50 bin ton üretimle rekor kırarak kapattı-
ğını hatırlatan Genel Müdür Kinay, “Şirket 
olarak 2019 yılını da 1 milyonun üzerinde 
yeni bir rekor kırarak kapatacağımıza inanı-
yorum. Söz konusu yatırımla 10 fabrikayla 
ulaştığımız fiili kapasitemizi yüzde 30 arttı-
racağız. Bugün Türkiye’de karma yem sektö-
rünün pazar lideri olan yem sanayiyiz. Yeni 
iki fabrikamız mevcut kapasitemizi pekiş-
tirecek. Ayrıca iki yeni fabrika yatırımının 
ön çalışmalarına başladık. Bu yıl itibariyle 
Kırklareli’nde kiracı olduğumuz mevcut 
fabrikamız yerine yine Kırklareli’nde yeni 
bir yer alarak yatırıma başlıyoruz. 2020 yı-
lında söz konusu fabrikamızın inşaatına 
başlayacağız. Yine Konya Çumra’da Organi-
ze Sanayi Bölgesinde bir yer satın alıyoruz. 
Böylece 2020 yılında iki yeni fabrikanın 
yapımını tamamlarken, iki fabrikanın da te-
mellerini atacağız” şeklinde konuştu.

“HEDEFIMIZ 2020’DE                      
2 MILYON TON ÜRETIM” 

Kinay, hedeflerinin söz konusu fabrika 
yatırımlarıyla birlikte yıllık üretim kapasite-
lerini 2 milyon ton seviyelerine çıkarmak ol-
duğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü; 

“Tarım Kredi Yem, yeni yatırımlarının 
getireceği büyümeyle, yem sektöründeki 
regülasyon görevini daha iyi şekilde yerine 
getirecek, piyasada fiyat dengeleme ve çift-
çimize daha ucuz ve kaliteli yem teminini 
sağlayacağız. Tarım Kredi Yem büyüdükçe, 
fiyat istikrarıyla çiftçimiz daha öngörülebilir 
ve uygun maliyetlerle yem temin ederek et 
ve süt üretimini planlayabilecek. Biz ‘girdi 
maliyetini ne kadar aşağı çekebilirsek, o ka-

dar hayvancılık sektörünü büyütürüz’ diye 
düşünüyoruz.  O nedenle yem sektöründe 
fiyatları temel koşul olarak alıyoruz” 

“KANATLIDAN SONRA BALIK 
YEMINDE DE OLACAĞIZ”

Yem sektöründe arz güvenliğini sağlama-
nın da bir o kadar önemli olduğunun altını 
çizen Kinay, “Arz güvenliği açısından Tarım 
Kredi Yem Türkiye’nin önemli bir kuru-
mudur. Bu yıl biliyorsunuz, İstanbul Sanayi 
Odası’nın ilk 500 sanayi kuruluşu listesini 
141. sırada tamamladık. Üretim ve satıştan 
yola çıkarak, söz konusu listede daha da ile-
ri noktalara gideceğiz.  Bu çerçevede kanatlı 
sektörüne yem tedarikine 2019 yılı içinde 
başladık, 2020 yılında da balık yemi sek-
törüne girmeyi planlıyoruz. Tabii bu arada 
Tarım Kredi Yeme ait süt fabrikamızın ka-
pasitesini 2019 yılında arttırdık, iyileştirme-
ler yaptık, yeni yılda İzmir Ödemiş’te yem 
katkı maddeleri ve buzağı maması fabrika-
mızın da temellerini atacağız” diye konuştu.  

“YEM KAMPANYASI BÜYÜK 
ILGI GÖRDÜ”

Tarım Kredi Yem olarak çiftçilere verdik-
leri en büyük desteğin kampanyalı satışlar 
olduğunu vurgulayan Kinay, “Ekim 2019 
itibariyle Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım 
Kredi Yemin satışlarını desteklemek üzere 
Genel Müdürümüz Dr. Fahrettin Poyraz’ın 
da katkılarıyla bir kampanya düzenledik. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin sabit faizli 
kredi desteğiyle birlikte Tarım Kredi Yemin 
8 TL indirim kampanyasıyla çiftçilerimize 
ciddi anlamda destek olduk ve kampanya 
büyük ilgi gördü. Kasım 2019 itibariyle 
tüm zamanların rekorunu kırdık ve aylık 
120 bin ton üretimin üzerine çıktık ve bu 
ay itibariyle 140 bin tona ulaşacağız. Bu ra-
kamlar yem sanayinde bugüne kadar aylık-
ta görülmemiş rakamlar. Bu yıl minimum 
1.5 milyar TL ciro rakamını da yakalayaca-
ğız, hatta geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

“PIYASAYI REGÜLE ETTIK”
Genel Müdür Kinay, Tarım Kredi Yemin 

çiftçilere en büyük desteği yürüttüğü kam-
panyalı satışlarla verdiğine dikkat çekerek, 
şunları söyledi; 

“Çiftçilerimiz kış şartlarında, yem almak 
zorunda oldukları bir dönemde uygun 
fiyatlardan yem tedariki imkânı buldu. 
Geçmiş yıllara bakarsak bu aylarda yem 

fiyatları zamlanır, Tarım Kredi Yem bu yıl 
yem fiyatlarını aşağı çekti ve sektörün diğer 
oyuncuları bize eşlik etmeye başladı. Bir 
nevi diğer fabrikaların da fiyat indirimle-
rine gitmesiyle piyasa regülasyonunu sağ-
ladık. Bu, Tarım Kredi Yem olarak çiftçiye 
verebileceğimiz en büyük destektir. Ayrıca 
üretimde kullanılmak üzere Tarım Kredi 
Yem olarak çiftçimizden arpa, buğday ve 
mısır alıyoruz. Bu yıl çiftçimizden 300 mil-
yon TL değerinde hububat aldık. Şanlıurfa 
ve Tire fabrikalarımızın devreye girmesiyle 
2020’de bu rakam yaklaşık 500 milyon TL’ye 
çıkacak. Yine bu noktada yaptığımız hubu-
bat alımları piyasa fiyatlarının üzerindedir. 
Bir nevi barter ilişkisi kuruyoruz. Çiftçinin 
ürününü piyasa fiyatlarının üzerinde alır-
ken, bunu yeme yani ürüne dönüştürüp bu 
sefer piyasa fiyatlarının altında çiftçimize 
sunuyoruz.  Tam bir kooperatifçilik mantı-
ğına uygun iştirak politikasıdır. Çiftçiyi alır-
ken de satarken de kazandırıyoruz.”

“IŞÇI KARDEŞLERIMIZE 
MÜTEŞEKKIRIZ” 

Kendilerine ve kadrolarına duyulan gü-
ven ve inancın sonucu birçok yeni proje ve 
yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan 
Kinay, “2019 yılı içinde toplam 135 milyon 
TL yatırım gerçekleştirdik, yine burada altı-
nı çizmek isterim söz konusu yatırımları öz 
kaynaklarımızla, borç almadan ya da kredi 
çekmeksizin gerçekleştirdik. 2020 yılı içinse 
100 milyon TL yatırım öngörüyoruz. Tabii 
şunu da ifade etmem gerekir. Elde ettiği-

miz üretim rekorlarında, fabrikalarımızda 
cumartesi pazar dahil haftanın her günü 
24 saat esasıyla son 1.5 aydır durmaksızın 
çalışan işçi kardeşlerimize müteşekkiriz. Bir 
ay içinde 140 bin ton yem sevkiyatı ve bir 
o kadar girdi tedarikini gerçekleştirilmesini 
içeren bir başarı hikayesidir.  Bir başka de-
yişle 280 bin tonluk bir hammadde ve ma-
mul madde hareketini işçilerimiz özverisi 
sayesinde yönettik” şeklinde konuştu. 

“ORMAN EN BÜYÜK HOBIM”

Aile ilişkilerini ve hobilerini sorduğumuz 
Kinay, özel hayatının hep iş odaklı olduğunu 
belirterek, “Yaptığım işi sürekli en iyi şekilde 
yapmak istedim. Tabii bu fedakârlık gerekti-
riyor, özel hayatınızdan ödün vereceksiniz. 
Bulunduğunuz görevin sorumluluğunun 
ailenize olan sorumluluklarınızdan daha 
önemli olduğunu bilerek hareket edecek-
siniz. Ailemde sağ olsunlar hep destek ol-
muştur. Onlar benim için çok önemli huzur 
kaynağıdır ve bugün işimde başarılıysam bu 
ailemin başta eşim olmak üzere çocukları-
mın sağladığı huzur sayesindedir. Ben başta 
yine eşim olmak üzere çocuklarıma teşek-
kür ediyorum. Ayrıca bize bu çalışma im-
kanını sağlayan Tarım  Kredi Kooperatifleri 
Yönetim Kurulu  Başkanı Köksal Kacır ve 
yönetim kurulu üyelerimize ve Genel Mü-
dürümüz Dr. Fahrettin Poyraz’a da teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Ağaç sevgisinin çok önemli olduğunun 
altını çizen Kinay, “Kütahya Beylerbeyi 

Derneği’nin başkanı-
yım.  Bu çerçevede Kü-
tahya’ya dair tarihi araş-
tırmalar, çevre ve eğitim 
konularında faaliyetler 
yürüten bir sivil toplum 
örgütünün liderliğini 
yapıyorum. Şu anda 
Kütahya Porsuk baraj 
gölünde 140 dönüm bir 
araziye orman ve mesi-
re yeri oluşturduk. Aynı 
alanda Tarım Kredi 
ürünlerinin satışını da 
yapacağız. Bize miras 
kalan orman varlığı-
mızın kültürel ve doğal 
değerlerimizin gelecek 
kuşaklara aktarılması 
misyonu, bu benim en 
büyük hobim” dedi.

RÖPORTAJ
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Kuyulardan çıkarılanKuyulardan çıkarılan    kestanelerkestanelerkestanelerkestaneler    satıştasatışta

A

Köşk ilçesi Eğrikavak Mahallesi’nden kestane üre-
ticisi Deniz Semet, 100 dönüm alanda kestane, incir 
ve zeytin yetiştiriciliği yaptığını 
belirterek, Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin kendilerine sun-
duğu bütün hizmetlerden 
faydalandığını söyledi. 

Kestane hasadının 
ardından ürünleri tüc-
cara sattıklarını ifade 
eden Semet, şu anda 
ürünlerin kalitesi-
ne göre 8-13 TL 
arasında satıldığını 
dile getirdi.   Semet, 
“Bu dağlarda de-
delerimizden 
beri 

üreticilik yapıyoruz. Hepsi Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağıydı. Bize ortaklık miras gibi atalarımız-

dan kaldı.” diye konuştu. 
Köşk Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü 

Selehattin Öztürk ise, “Bölgenin kestanesi, 
Nazilli, Köşk, Efeler ve Kuyucak arasın-

daki sahada yetişen bir üründür. Rakı-
mın yüksek olduğu yetiştirme şartları-
nın güç olduğu, hasadın zor yapıldığı 
kestane Türkiye’de söz sahibi olunan 
bir ürün. Bölgede işleme noktasında-
ki sıkıntıların giderilmesi durumunda 
üretici için ürünler daha kolay ve pa-
zarlanabilir olabilir. ” dedi. 

“Tarım Krediden memnunuz”“Tarım Krediden memnunuz”“Tarım Krediden memnunuz”“Tarım Krediden memnunuz”
Aydın’ın Köşk ilçesi zirvesindeki Eğrikavak Yaylası’nda kestane 
hasadı yapan Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Deniz Semet, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Köşk Tarım Kredi Müdürü Selahattin Öztürk ise ortakları için tüm 
imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Aydın’da 73 bin 433 dekar alanda yılda ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapılıyor.  Türkiye’de üretilen 63 bin 580 
ton kestanenin yüzde 41,28’ini Aydın karşılıyor. Hasat vaktinin gelmesiyle, yaylalara çıkıp ürünü toplayan üreticiler 
kuyularda beklettikleri kestaneleri kozalarından çıkartarak satışa sunuyor.

ydın’ın önemli üretim merkezlerinden Köşk ilçesinde 
yaklaşık 1300 rakımdaki Eğrikavak Yaylası’nda hasadı 
yapılarak kuyulara bırakılan kestanelerin, kozalarından 
çıkartılarak satışına başlandı. Türkiye’de 63 bin tonun 
üzerinde üretimi gerçekleştirilen kestanenin 25 bin 
tonu Aydın’dan karşılanıyor.

İncir ve zeytin gibi şehrin önemli geçim kaynakları 
arasında yer alan kestanenin hasadı diğer ürünlere göre 
daha zorlu geçiyor.

Hasat süresince çalışan kadınlar 150, ağaç tepesinde 
kestane düşüren erkekler ise 400 lira yevmiye alıyor.

Ağaçların 10-15 metreyi bulan yüksekliklerinden do-
layı toplanması zor olan kestane için, “sırıkçı” adı veri-
len erkekler, ellerine aldıkları 3-4 metre uzunluğundaki 
sırıklarla ağaca çıkıyor.

Kestane dikenli olduğu için eldiven giyen kadınlar, 
yerden tek tek topladıkları ürünü yanlarında taşıdıkla-
rı çuvala dolduruyor. Yaklaşık 50 kilogramlık çuvallara 
doldurulan kestaneler kuyulara boşaltılıyor. Ardından 
kuyulara su doldurularak kestaneler dikenlerinin çürü-
mesi için yaklaşık 1 ay bekletiliyor.

Bu sürenin sonunda kuyulardan çıkartılan kestaneler, 
makineyle ayıklanıp satışa hazır hale getiriliyor.

“KÖYDE MUTLUYUM”
2006 yılından beri kestane üreticisi olduğunu belir-

ten  Tarım Kredi ortağı Halil İbrahim Korkmaz, “Kes-
tane üretimini çok zor şartlarda gerçekleştirdiklerini ve  
kendisine ait 8 dönüm alanda 12 kişiyle kestane hasadı 
yaptıklarını kaydederek, “Hasat Eylül ayının ikinci yarı-
sından itibaren başlıyor. 15-20 gün süren hasat sonun-
da toplanan kestaneleri kuyulara koyuyoruz. Kuyularda 

olgunlaşan kestanenin 
kabuğundan daha 
rahat ayrılması için 
suyla ıslatılması  gere-
kir. Daha sonra maki-
nalarda kabuğundan 
ayrılıyor. Bu işlem 
içinde 4-5 kişi çalıştı-
rıyoruz. Bu sene 2 ton 
gibi bir beklentimiz 
var. Burası dağ köyü 
ve herkes birbirine 
yardım eder. Bu yar-
dımlaşma da bura-
da yaşayan insanları 
mutlu eder.” dedi. 
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Ev hanımıydı, çiftçi oldu Ev hanımıydı, çiftçi oldu 
3 yıl önce Tarım Kredi Kooperatiflerinin bölgede alternatif ürünlerin yetişmesi için 
desteklediği ve genç girişimci çiftçiler projesine katılması için proje hazırladığı Havva 
Küçük, 30 bin liralık hibe devlet desteği ile yaz kış ürün yetiştirebileceği bir sera kurdu.

zmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahal-
lesinde yaşayan Havva Küçük(36), genç çiftçi 
projesi ile kendi işinin patronu oldu. 3 yıl önce 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteğiyle genç 
çiftçi projesini araştırmaya başlayan Küçük, 
genç girişimci çiftçiler projesine katıldı ve pro-
jesi kabul edildi. Havva Küçük, 30 bin liralık 
hibe devlet desteği ile yaz kış ürün yetiştirebile-
ceği bir sera kurdu.

‘YAPAMAZSIN DEDILER’
Hayalleri gerçek olan kadın girişimci, yaşadığı 

mahallede de örnek oldu. Onun sayesinde baş-
ka girişimcilerde sera kurmaya başladı. Örnek 
olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden 
Küçük, “Yaşadığım yerde sera yoktu, beni örnek 
almalarından çok mutlu oldum. Örnek olacağı-
mı hiç düşünmüyordum. İş kapısı açmış oldum” 
dedi. Yetiştirdiği ürünleri büyük firmalara pa-
zarlayan Havva Küçük, işe başlarken çevresin-
dekilerin ‘yapamazsın’ sözlerine de aldırmadı. 
Kendine güvendiğini dile getiren Küçük, “Sera 
olmadan önce ev hanımıydım ve hiç çalışma-
dım. Evime destek olmak amacıyla bu işe girdim 
ve başardım. İş yoğunluğu olduğu zaman ya-
nımda başka kadınlar da çalışıyor” diye konuştu. 

‘TARIM KREDI IŞIK TUTUYOR’
İki dönüm arazi üzerine kurduğu serada 

domates, kabak ve salatalık yetiştirdiğini kay-

deden Küçük, “Bilmediğim çok şey vardı, daha 
önce çalışmamıştım. Nasıl ilerleyeceğim ko-
nusunda Tarım Kredi Kooperatifleri çok fazla 
destek oldu. Bu işe başlarken bir çok endişemiz 
vardı. Özellikle teknik konularda zorlanacağı-
mızı biliyorduk. Ancak Tarım Kredi bize çok 
yardımcı oldu. Ziraat mühendisi arkadaşla-
rımız her türlü sıkıntımızda bize yol gösterdi. 
Ürünü nasıl yetiştireceğiz ve hangi ilacı, gübre-
yi nasıl kullanacağız gibi ekimden hasata kadar 
olan kısımda bize ışık tuttular. Bu başarının asıl 
mimarları onlardır. Kendi işini kurmak isteyen 
kadınlar etraftan duydukları olumsuz şeylere 
kulaklarını tıkasınlar. Çalışan, emekçi kadınlar 
çoğalsın. Toprakla uğraşmak gerçekten stres at-
tırıyor, hem de kendi paranı kazanmanın mut-
luluğunu yaşıyorsun” dedi.

‘PAZARDA TEZGAH AÇTIM’
Ürünlerin pazarlanması konusunda da bek-

lemek yerine harekete geçen Küçük, “Ürünleri-
mi önce komisyonculara satıyordum. İstediğim 
fiyatın altında teklif alınca bu konuda da yeni 
bir şey yapmak istedim ve mahalle pazarların-
da tezgah açmaya başladım. Böylece ürünleri-
mi direkt olarak tüketiciyle buluşturdum. Be-
nim kazancım artarken tüketici de daha ucuza 
ve doğal olarak yetiştirilmiş ürünlerle buluştu. 
Her hafta pazarda tezgah açıyorum ve kendi 
yetiştirdiğim sebzeleri satıyorum. 

İ

Sera projesini her aşamada takip ettiklerini be-
lirten İzmir Bölge Birliği Ziraat Mühendisi Enes 
Subaşı, projenin ilerleyen dönemlerinde toprak-
sız tarıma geçerek çilek yetiştiriciliği yapmak ol-
duğunu söyledi. 

Proje hakkında bilgi veren Subaşı, “3 yıl önce 
Zeytinlik Tarım Kredi Kooperatiflerinde ziraat 
mühendisi olarak görev yapıyordum. Bölgemizin 
önder çiftçilerinden Mustafa Küçük sera kurmak 

istediğini dile getirmişti. Birlikte Fethiye bölge-
sindeki seraları gezdik. Fikir iyice olgunlaşmaya 
başladı. Bu kapsamda genç çiftçi projesine baş-
vurduk. Kabul edilen proje kapsamında 30 bin 
TL’lik  hibe desteği çıktı. Bu desteğin üzerine bir 
miktar para daha ilave ederek 2 dönümlük bir 
sera kurulmuş oldu. Mustafa Beyle projeyi adım 
adım topraksız tarıma doğru taşımayı düşünüyo-
ruz. Topraksız tarımla çilek yetiştirecğiz” dedi. 

“Ödemiş Bölgesindeki tek sera”

TARIM KREDI 

TARIM KREDI 

KOOPERATIFLERININ 

KOOPERATIFLERININ 

DESTEĞIYLE

DESTEĞIYLE

Havva Küçük’ün babası ve Zeytinlik Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı Mustafa Küçük(64), Tarım Kredi Kooperatiflerinin hayal-
lerini gerçekleştirdiğini söyledi. 

Küçük, “ Son 10 senedir amacım bir sera yapmaktı. Destek ol-
sacak birisi yoktu. Sağolsun Tarım Kredi Koopenratifleri yardım-
cı oldu. Beraberce bir çok sera gezdik ve kendimize uygun olan 
serayı kurduk. Devlet bize 30 bin TL destek verdi. Bütün gerekli 
malzemeleri Tarım Krediden aldık.Proje başlayalı 3 yıl oldu. Se-
ramızda; domates, salatalık, kabak ve marul yetiştiriyoruz. Sera 
öncesi burası tarla idi ve patates yetiştiriyorduk. Yılda bir ürün 
alırken serayla birlikte yılda 3 ürün alıyoruz.” diye konuştu.

“Tarım Kredi 
hayallerimizi gerçekleştirdi”

Enes 
SUBAŞI

Kadriye 
KÜÇÜK

Mustafa 
KÜÇÜK

Selin 
SİLAY

Havva 
KÜÇÜK

Cihat Alpan 
GACAR
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Türkiye’nin pamuk üretim mer-
kezlerinin başında gelen Aydın 
Büyük Menderes Ovası’nda 
hasat sezonu devam ediyor. Pa-
mukçular için oldukça elverişli 
geçen mevsim, üreticilerin so-
runsuz hasat sezonu yaşaması-
nı sağlıyor.

ürkiye’de 70-80 bin civarında pamuk üreticisi olduğu, 
bu üreticilerin 20 bininin Ege Bölgesi’nde bulunduğu 
tahmin ediliyor. Beyaz altın olarak anılan pamuğun 
hasadı, Ege Bölgesi’nde sona doğru yaklaşıyor.

“SEVINCIMIZDE DERDIMIZDE 
TARIM KREDIYLE”

Birkaç yıl öncesine kadar elle yapılan pamuk hasadın-
da da makineli hasada geçilirken bu durumun işçi sı-
kıntısı yaşayan çiftçiyi rahatlattığı ve maliyeti düşürdü-
ğü belirtildi. Aydın’da bu yıl için yaklaşık 60 bin hektar 
alanda pamuk ekimi yapıldığını belirten Aydın Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağı Tolga Önal(43) 12 ay tarımla iç 
içe olduklarını söyledi.

Hayvancılık ve pamuk üretimi yaptığını belirten 
Önal, “Aydın’ın Işıklı Mahallesinde ikamet etmekte-
yim. Tarım Kredi ortağıyım aynı zamanda. Yılda 12 
ay tarımla iç içeyiz. 100 dönüm üzerinde arazim var. 
Zaman zaman bu araziler için işçi de çalıştırıyorum. Ta-
rım Kredi Kooperatiflerinin tüm imkanlarından fayda-
lanıyorum diyebilirim. Gübre, ilaç, tohum gibi bir çok 
hizmetinden çok memnunum. Çiftçinin her zaman ya-
nında. Biz derdimizi ve sevincimizi de Tarım Krediyle 
paylaşıyoruz.” diye konuştu. 

Pamuk üretimi ve hasat sezonun en büyük sıkıntı-
sının toplayacak işçi bulma ve yağışlar olduğunu ifade 
eden Önal, makineleşmenin yaygınlaşması ile bu sıkın-
tının çözüldüğünü belirtti. 

Pamuk üretiminde hasadın yağışa uğramadan yapıl-
masının çok önemli olduğunu ve şimdilik durumun 
iyi olduğunu vurgulayan Önal, “Türkiye’de stratejik 
ürünlerden biri olan ve yaklaşık 50 çeşit sanayi kolunun 
hammaddesini oluşturan pamukta hasat sezonu devam 
ediyor. İlimizin en önemli geçim 

kaynaklarından biri 
olan pamuğun daha 

çok desteklenme-
sini istiyoruz. 

Eskiden elle 
hasat ya-
pılması ve 
işçi bulma 
sıkıntısı ne-
deniyle üre-
ticimiz daha 
zor duruma 

düşüyordu. 
Şu anda ma-

kineli hasat ile 
bu sorun çözüldü” 

dedi.

T

Ege Bölgesinde beyaz altın hasadıEge Bölgesinde beyaz altın hasadı  
çiftçiyi mutlu ettiçiftçiyi mutlu etti
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Kışlık sebzelerin fideleri toprakla buluşmaya başladığı 
şu zamanlarda pırasa üreticileri erken hasada başladı.

ışlık sebzelerin büyük bir hızla ekildiği 
Torbalı’da, ovada pırasa hasadı başladı. 
Yetiştiriciler ürünlerini toplarken en iyi 
fiyata pazarlamak için de büyük bir çaba 
sarf ediyor. Pırasa, iki yıldır adeta altın 
dönemini yaşıyor. Tarladan çıkış fiyatı 
çiftçiyi oldukça memnun eden pırasa bu 
kez erken hasat edilmeye başlandı. Yaz 
mevsiminden yeni çıkan üreticiler, kışlık 
sebzeleri ekerken, pırasada erken hasat 
edilmeye başlandı. Torbalı’da bazı çiftçi-
ler, ürünlerini daha iyi bir fiyata satmak 
için hasadını gerçekleştirdi ve toptancıla-
ra göndermeye başladı. 

ÜRETIM BU YIL 
ARTACAK

 Sanayi ve tarımıyla ül-
kenin önemli noktala-
rında olan Torbalı’da 
yaz kış sebze yetiştiri-
ciliği yapılıyor. Son yıllarda üretimi artan 
ürünlerin başında gelen ve ovada bolca 
ekilen pırasada ilçe, Türkiye dördüncüsü 
durumuna geldi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 
15 bin ton üretimi yapılan pırasa İsviç-
re, Romanya, Macaristan gibi ülkelere 
de ihracatı yapıldı. Bu yıl alanı ve üretim 
miktarı daha da artan pırasanın yüz gül-
dürdüğü öğrenildi.

TARIM KREDI BÜTÜN 
IHTIYACI KARŞILIYOR

Türkiye’nin en büyük polikültür alanla-
rından birisinin Torbalı olduğunu belirten 
Torbalı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü 
Hasım Delice, 12 ay boyunca bölgede seb-
ze yetiştirildiğini söyledi. Torbalı’dan Tür-
kiye’nin her tarafına ürün gittiğini belirten 
Delice, “Ovada çiftçilerin bütün ihtiyaç-
larını karşılıyoruz. Mazotunu, gübresini 
karşılayıp hasat zamanı ürünlerini alıyo-
ruz. Bu yıl Torbalı Ovası’nda yaklaşık 20 
bin ton domates alımı oldu. Bu domates-
lerinin çoğunu da TK Birlik olarak değer-
lendiriyoruz. Bu havzada 4-5 tane Tarım 
Kredi var hepsi de aktif olarak çiftçiye des-
tek sağlıyor. Burada en büyük dezavantaj 
çiftçinin işçi bulamaması. Çiftçinin ürünü 
değerini bulmadığı zaman mahsulünü de-
ğiştiriyor. Tarla boş kalmıyor.” dedi. 

K

PırasadaPırasada erken hasat

er yıl ortalama 5 ile 10 milyon adet 
arasında enginar üretiminin ger-
çekleştiği Gölhisar Mahallesi’nde, 5 
bin 500 dönümlük arazide iyi tarım 
uygulamalarıyla birlikte tamamen 
organik üretim gerçekleştiriliyor. İlk 
olarak 80 yıl önce ekilen ve 15 yıldır 
enginar ekili arazilerin çoğalmasıyla 
birlikte Türkiye’nin enginar deposu 
haline gelen Gölhisar Mahallesi’nde 
hasat coşkusu 3-4 ay devam edecek.

Hasat sezonunda bir hafta aralık-
lı olarak kesim yapıldığını söyleyen 
Gölhisarlı enginar üreticisi Hüseyin 
Uğurlu, “Bu sene mahsullerimiz gayet 
iyi, havalar da güzel. Tek sıkıntımız 
işçi sorunu. Üretimimiz bu yıl geç 
başladı. Yeni yeni mahsul çoğalmaya 
başladı diyebilirim. Kazancımız çok 
şükür iyi. Mevsim şartları da bu sene 

iyi gitti. Ben Aydınlı vatandaşlarca en-
ginarın daha çok tüketilmesini istiyo-
rum. Enginar çok doğal bir üründür. 
Karaciğer, şeker, tansiyon ve birçok 
hastalığa şifa kaynağıdır. Tarlaları-
mızda enginarın fidanı ve üretimi her 
şeyi kendimize aittir. Hem kendimiz 
hem de işçi çalıştırıyoruz. Ürünleri-
mizin %80’i İzmir, Bursa ve İstanbul’a 
gidiyor. Geçtiğimiz sene güzel para 
kazandık bu sene henüz başlamadığı 
için bekliyoruz.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ne-
redeyse tüm desteklerinden yarar-
landığını bildiren Uğurlu, “25 yaşın-
dayım 18 yaşıma girer girmez Tarım 
Kredi’ye ortak oldum.Tarım Kredi’y-
le olan ilişkim atalarımdan geliyor. 
Ağır işçilik isteyen bir mahsuldür.” 
diye konuştu.

H

İzmir Torbalı’da pırasa üretimi 
yapan Ahmet Aykır(45), Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin kendile-
ri açısından çok önemli olduğu-
nu söyledi. Aykır, “Başta pırasa 
olmak üzere brokoli ve lahana 
gibi ürünleri üretiyoruz. Şu anda 
1500 dönüm alanda mahsulüm 
bulunmaktadır.

Elde ettiğimiz ürünleri; İstan-
bul ve Ankara’da Migros marke-
te, yurtdışında da İsviçre’ye veri-
yoruz. En büyük sıkıntımız ise; 
işçi bulma. Artık işçilerin çoğu 
Suriyeli. Onlar olmazsa tarlalarda 
çalışacak işçi bulmak imkansız ve 
çalışmalarından memnunuz.

Tarım Kredi Kooperaifleri 
evimiz gibi oldu. Tüm destek-
lerinden yararlanıyoruz.Tarım 
dışında Hayvancılıkla da uğraşı-
yorum.” diye konuştu. 

“Tarım Kredi Kooperatifleri evimiz gibi”

“Tarım Krediyle bağım atalarımdan geliyor”“Tarım Krediyle bağım atalarımdan geliyor”






