
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri ile Rusya Federasyonu Tüke-
tim Kooperatifleri Merkez Birliği 
(Centrosoyuz) arasında iş birliği 
protokolü imzalandı.

§

§ 13’te

§ 6’da

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, “2019 yılında 749 bin 
ton ürün, 1 milyar 226 milyon TL bedelle üre-
ticilerimizden alınmıştır. 2019 yılında verilen 
hedeflerde yüzde 99,43’ lük karşılama oranı 
yakalanmıştır. 2020 yılında ise geçtiğimiz 3 yı-
lın tecrübesiyle hedefimiz 2.5 milyar TL bedel-
le ürün değerlendirme faaliyetlerini tamamla-
mak” diye konuştu.

Tarım Kredinin kuruluş misyonu doğrultusunda 
ortaklarının tarımsal girdi ve kredi ihtiyaçlarını 
karşılayarak tarladan pazara kadar ülke çift-
çisinin yanında olduğunu vurgulayan Poyraz, 
“Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri, Milli Tarım 
anlayışıyla ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçları-
nın karşılanması, piyasada fiyat dengesinin sağ-
lanması ve ürünlerin pazara ulaştırılmasında da 
her zaman sorumluluk almaktadır” dedi. 
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§ §
Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi ile 
proje ortaklığı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
arasında, Ar-Ge ve eğitim alanlarında 
iş birliği protokolü imzalandı. Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, akademik işbirlikleri-
ne verdikleri öneme vurgu yaptı.

§

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.Fahrettin Poyraz:

Tarım Kredi Kooperatiflerinde

Tarım Kredi Kooperatif-
leri, gerçekleştirdiği 
sözleşmeli üretim ve 
ürün değerlendirme 
faaliyetleri ile çiftçileri 
memnun etti. Ürünle-
rini teslim eden üre-
ticiler, Tarım Kredinin 
sözleşmeli üretim 
yapmasıyla birlikte ka-
zançlarının da arttığını 
söylediler. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt gene-
linde bölge birlikleri aracılığıyla yü-
rüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün 
değerlendirme faaliyetleri ile üretici-
lerin hasat sonrası ilk adresi olmaya 
devam ediyor.§ 18’de § 8’de

§

§

Hasat sonrası ilk adres Hasat sonrası ilk adres 
Tarım Kredi olduTarım Kredi oldu

Çiftçi sözleşmeli Çiftçi sözleşmeli 
üretimle kazanıyorüretimle kazanıyor

ÜRETİCİNİN 
YANINDAYIZ 

Tarladan pazara

“2020 Hedefi “2020 Hedefi 
2,5 Milyar TL”2,5 Milyar TL”

Tarım Kredi ile Rusya 
arasında iş birliği

§ 12’de

Tarım Kredi ailesine 1996 yılında, 
kurumun tüm teknoloji ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere katılan TAR-
NET, 24. yaşını kutluyor.

§

§ 17’de

§12’de

Tarımda verimliliğe 
odaklanıyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin tarımsal girdiler noktasında çiftçilerimize her 
türlü desteği verdiğini belirterek, “Tarım Kredi Kooperatifleri, 
bünyesinde bulunan yaklaşık bin 600 ziraat mühendisiyle 
ekimden hasada üreticimizin yanında olmaktadır” dedi.

ürkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılışı, Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatif ku-
ruluşunun temsilci ve üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Ticaret Bakanlığı tarafından ATO Congresi-
um’da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fu-
arı’nın açılışında yaptığı konuşmasına, Türki-
ye’nin kalkınma yolculuğunda, sosyal sermaye 
ve kooperatifçilik kültürüne daima destek olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın se-
lamlarını katılımcılara ileterek başladı.

Günümüzde gelir dağılımında küresel 
çapta yaşanan adaletsizlik, iklim değişikliği 
ve yüksek kâr baskısı gibi etmenlerin sürdü-
rülebilir kalkınmayı her zamankinden daha 
önemli hale getirdiğini ifade eden Oktay, 
bölgesel ve yerel kalkınmaya güç veren bir 
model olan kooperatifçiliğin bu çerçevede 
ekonomik hayatın önemli bir aktörü haline 
dönüştüğünü belirtti.

KOOPERATİFÇİLİK 
İMECE RUHU VE AHİLİK 

GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZE 
YANSIMASI

Oktay, kooperatiflerin; karşılıklı yardımlaş-
ma, dayanışma ve kefalet araçlarını kullana-
rak, kişilerin tek başlarına yapamayacakları 
işleri bir arada en verimli şekilde yapmalarına 
fırsat veren ortaklıklar olduğunu söyledi.

İmece ruhu ve ahilik geleneğinin günü-
müze yansıması olan kooperatiflerin top-
lumsal karaktere uygun yapıda olduğunu 
vurgulayan Oktay, “Bugün fuarda bulunan 
Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Koopera-
tifi, Aydıncık Kadın Girişimi Üretim ve İş-
letme Kooperatifi ile Hayme Analar Kadın 
Kooperatifi gibi kooperatifçilerimiz, günü-

müzün Bacıyan-ı Rum’u, kadın ahileridir. 
Benzer şekilde Urla Su Ürünleri Kooperatifi, 
Çorum Enerji Kooperatifi, Yolören Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ismini sa-
yamadığım tüm kooperatifçilerimiz; sizler, 
yüzlerce yıllık fütüvvet geleneğimizin bu-
günkü temsilcilerisiniz” ifadelerini kullandı.

“KEFALET VEREBİLEN 
KOOPERATİF SAYISI 913’E 

ULAŞTI”
Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifle-

ri aracılığıyla esnaflara yüzde 50 indirimli 
veya faizsiz olmak üzere kredi imkanları 
sağlandığını söyleyen Oktay, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

“17 yıl önce sadece 402 kooperatif kefa-
let verebilirken Ekim ayı itibarıyla kefalet 
verebilen kooperatif sayısı 913’e ulaşmıştır. 
Sadece bu yıl Halkbank aracılığıyla verilen 
kooperatif kefaletli kredi tutarı 22 milyar 
liradır. Diğer taraftan Tarım Kredi Koope-
ratifleri, bünyesinde bulunan yaklaşık bin 
600 ziraat mühendisiyle ekimden hasada 
üreticimizin yanında olmaktadır. Tarım 
Kredi Kooperatifleri, teknik desteğin ya-
nında hasat sonrası çiftçilerimizin ürünle-
rinin değerlendirilmesi için alım yaparak 
üreticinin pazarlama sorunlarına çözüm 
getirmektedir. Halihazırda çiftçinin ürettiği 
ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturan 
tarım kredi marketleri sayısı Cumhurbaş-
kanımızın talimatlarıyla artırılmaktadır ve 
2 yıl içinde 500’e ulaşacaktır. Yakın dönem-
de sebze meyve fiyatlarında yaşanan aşırı 
artış karşısında, Tarım Kredi Kooperatif-
leri, etkinliği ve tecrübesini ortaya koyarak 
güzel bir uygulama örneği oluşturmuştur. 
Bu örnekleri farklı alanlarda faaliyet göste-
ren kooperatifler üzerinden çoğaltabiliriz. 

Ancak bugün hangi noktada olduğumuz-
dan daha önemlisi Türkiye’de kooperatif-
çiliğin geleceğini nerede gördüğümüz; viz-
yonumuz doğrultusunda stratejilerimizin 
neler olduğudur.”

TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK 
STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 

HAZIR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da amaç-

larının kooperatiflerin üretim kapasitesini 
artırmak olduğunu belirterek, fuarın, hem 
iç hem de dış ticarette daha fazla pay sahibi 
olunmasını sağlamak için yürüttükleri ça-
lışmaların önemli bir aşamasını oluşturdu-
ğunu söyledi. 

Bakanlık olarak, ilk kez yürütülen bir 
çalışmayla kooperatifçilikle ilgili birçok so-
runun çözümüne katkıda bulunacak ve ko-
operatifçiliğin ivme kazanmasına yardımcı 
olacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve 
Eylem Planı’nı hazırladıklarını dile getiren 
Pekcan, tarım satış kooperatif ve birlikleri-
nin profesyonel yönetime ve etkili deneti-
me geçmeleri yönünde yasal değişiklikler 
yaptıklarını söyledi.

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ 
OLUŞTURULUYOR

Kooperatiflerin işlemlerini kolaylaştır-
mak ve ülke ekonomisindeki sektör bü-
yüklüğünü ölçebilmek için Kooperatif Bilgi 
Sistemi’ni oluşturduklarını anlatan Pekcan, 
sistemi günün koşullarıyla güncelleyerek 
aktif hale getireceklerini, bütün kooperatif-
lerle ilgili üretim bilgilerine bu sistem üze-
rinden ulaşılabileciğini bildirdi.

Pekcan, Kooperatifçilik Sektör Analizi 
çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çeke-
rek, “Zincir mağazalarla rekabet etmekte 

zorlanan perakendeci esnafımızın mali-
yetlerini düşürecek bir sistem üzerinde 
çalıştık; Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi 
modelini oluşturduk. Bakanlık olarak ka-
dınlarımızın iş gücüne katılımının artırıl-
masına katkı sağlayan kadın kooperatifleri-
ne de özel önem veriyoruz. 3 binden fazla 
ortağı bulunan 217 kadın kooperatifimiz 
aracılığıyla bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. 
Bu sene 14 ilde bin 600 kadınımıza eğitim 
verdik” diye konuştu.

TARIM KREDİ STANDINA 
YOĞUN İLGİ

Konuşmaların ardından Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, fuardaki stantları gezerek 
ürünler hakkında bilgi aldı. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri stan-
dında Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz’dan bilgi alan Oktay ve Pekcan, üreticile-
re tebriklerini iletti.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, 
Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal 
Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği, Türki-
ye İhracatçılar Meclisi, Hayme Analar Kadın 
Kooperatifi, Bursa Koza Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği, Marmara Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği, Hatay Üreten Eller Ka-
dın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Ko-
operatifleri Birliği’nin de aralarında olduğu 
Türkiye’nin dört bir yanından kooperatifler 
fuarda stant açarak ürünlerini tanıttı. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve şirketleri-
nin standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 
Genel Müdür Poyraz, ziyaretçilerle yakın-
dan ilgilendi, kooperatif çalışmalarını anlattı.
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üreticimizin yanında”
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ÜBRETAŞ, 2007 yılından bu yana ziraat fakültesi öğrenci-
leri için geri ödemesiz olarak verdiği eğitim bursu ile ziraat 
mühendisliği bölümlerini teşvik ederek, tarım sektöründeki 
nitelikli insan gücünü desteklemeyi hedefliyor.

31 Ekim 2019 tarihindei sona eren burs başvurularının 
değerlendirme süreci tamamlandı. Başvurularda bursi-
yer adayının ailesinin çiftçi olması ve ziraat fakültelerinin 
Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Ko-
ruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile 
Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans 
veya lisansüstü programa ilk kez 2019-2020 eğitim döne-
minde kayıt yaptırmış olması şartları aranıyor.

2017’den itibaren kapsamı genişletilerek lisans öğrenci-
lerinin yanı sıra belli sayıda doktora ve tezli yüksek lisans 
öğrencisinin de yararlanmaya başladığı GÜBRETAŞ eği-
tim bursunda 9 ay boyunca lisans öğrencilerine aylık 325 
TL, tezli yüksek lisans öğrencilerine 650 TL ve doktora  
öğrencilerinede 975 TL ödeme yapılıyor.

GÜBRETAŞ burs komisyonu tarafından yapılan bu 
yılki değerlendirmelerin sonucunda, 2019-2020 eğitim 
döneminden itibaren GÜBRETAŞ eğitim bursu alma-
ya hak kazanan lisans ve lisansüstü (tezli yüksek lisans 
ve doktora) aşamasındaki ziraat fakültesi öğrencilerinin 
isimleri belirlenerek şirketin internet adresinde (www.
gubretas.com.tr) yayımlandı.

Sektördeki bu önemli sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında şimdiye kadar Türkiye genelindeki 37 ayrı ziraat 
fakültesinde eğitim gören 400’den fazla öğrenci GÜBRE-
TAŞ eğitim bursundan faydalandı.

“BİLİNÇLİ TARIM İÇİN GENÇLERİN 
YANINDAYIZ”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirket ola-
rak sektörde değişimin yolunun eğitim ve bilinçlenmeden 
geçtiğine inandıklarını belirterek, “Bu amaçla bir yandan 
sektörde yıllardır ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği 
veren tek şirket olurken, diğer yandan bilinçli tarımı yay-
gınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıla-
rı, arazide ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri, model 
üretim alanları ve tarla günü etkinlikleri düzenleyerek tarı-
mın her alanında bilginin gücünü destekliyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Tarımın geleceği açısından genç nüfusun önemini vurgu-
layan Genel Müdür Yumaklı, “Ziraat fakültelerinde okuyup 
kendini sahada veya akademik olarak tarım alanında yetişti-
ren, bu sektörü kalkındıracak ve ileriye taşıyacak gençler bi-
zim için çok kıymetli. Evlatlarını tarım alanında okutarak bu 
sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler ye-
tiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. 
Bu gençlerin birikimleriyle tarımın geleceğine yön verme-
lerini umut ediyoruz. Bilinçli tarım için hem çiftçilerimizin 
hem de ziraat fakültelerindeki gençlerin yanındayız.” dedi.

GÜBRETAŞ, ülke tarımının geleceğine 
katkı sağlamak amacıyla ailesi çiftçi 
olan ihtiyaç sahibi ziraat fakültesi 
öğrencilerine desteğini sürdürüyor. 
2019-2020 eğitim öğretim dönemin-
de GÜBRETAŞ’tan burs almaya hak 
kazanan öğrenciler belirlendi.

G

GÜBRETAŞ Eğitim Bursunu

GÜBRETAŞ bilinçli tarım için üreticinin yanında
GÜBRETAŞ’ın, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Tür-
kiye genelinde birçok farklı noktada düzenlediği tarımsal danışmanlık, 
arazi reçetelendirme ve çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

ÜBRETAŞ, doğru bitki beslemenin faydalarını anlatarak 
üreticilerde bilinçli tarım farkındalığı oluşturmak ama-
cıyla Kahramanmaraş, Muş ve Şanlıurfa’da eğitim top-
lantıları düzenledi. Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Birliği Müdürü Mustafa Aslan ve 160 üreticinin 
katıldığı eğitime ziraat mühendisleri de yoğun ilgi gös-
terdi. Proje kapsamında bölgedeki mısır, şekerpancarı, 
buğday, ayçiçeği, pamuk ve antepfıstığı gibi ürünlerin ye-
tiştiriciliğiyle ilgili bilgilerin yanı sıra etkin gübrelemeyle 
maksimum verime ulaşmanın yolları da paylaşıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Tarım 
Kredi Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen eğitime 
katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy da 
GÜBRETAŞ tarafından düzenlenen eğitim semi-
nerleri ile tarımın gelişeceğini, çiftçinin verimli ve 
kaliteli ürün elde edeceğini ifade etti. 

“TÜRKİYE TARIMSAL GELİR 
OLARAK AVRUPA’DA BİRİNCİ”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, 
toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye, tarımsal 
gelir olarak Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sı-
radadır. Türk tarımının elde ettiği kazanımların ko-
runabilmesi için verimli ve kaliteli üretim yapmak 
zorundayız.” dedi.Çiftçilerin tohum ekecekleri tar-
lada mutlak surette toprak analizi yaptırmasına ve 
toprağın ihtiyaç duyduğu kadar bitki besin maddesi 
gübre kullanması gerektiğini anlatan Yumaklı, söz-
lerini şöyle sürdürdü; 

“Bu noktada ürün verimini nasıl artırırız, çift-
çimizin kazancını nasıl artırırız düşüncesiyle gece 

gündüz demeden çalışma yürütüyoruz. 27 farklı 
yerde modern, model üretim alanları oluşturarak 
şeker pancarı, buğday, mısır, zeytin, ayçiçeği, çeltik 
ve pamuk gibi ürünler ekip, deneme üretimleri ile 
ürün verimini ve kaliteyi artırmanın yollarını çift-
çilerimizle paylaşıyoruz. Bilgi birikimimizi paylaş-
mak, bitki besleme ve gübreleme tekniklerini anla-
tarak çiftçilerimizin gelirlerini artırmak için eğitim 
seminerleri düzenliyoruz. Daha az gübre ile daha 
kaliteli ve daha fazla ürün nasıl elde edilir bunları 
anlatıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşarak ülkemizin 
tarımsal gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. Türk ta-
rımının elde ettiği kazanımların korunabilmesi için 
verimli ve kaliteli üretim yapmak zorundayız.” şek-
linde konuştu.

3 İLDE 400 ÜRETİCİYE EĞİTİM 
VERİLDİ

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin tarafından çiftçilere bitki 
besleme ve gübreleme teknikleri anlatıldı. GÜBRE-
TAŞ’ın Diyarbakır ve Şanlıurfa bölge müdürlükle-
rinin ortaklaşa düzenlediği toplantılara ise Tarım 
Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliğine bağlı 
kooperatif çalışanları ve ziraat mühendisleri de ka-
tıldı. Şanlıurfa’daki toplantıda, bölgede yetiştiriciliği 
yapılan ürünlerle ilgili bilinçli bitki besleme ve sıvı 
toz ürünler hakkında bilgi verildi.

GÜBRETAŞ’ın düzenlediği bilinçlendirme fa-
aliyetleri kapsamında 3 ilde 400’e yakın üretici ve 
ziraat mühendisine bilinçli tarımsal üretim eğitimi 
verildi.

G

Kazanan öğrenciler belli olduKazanan öğrenciler belli oldu
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tasu Barajı Havzası’nda tarımsal üretimle uğraşan üretici-
lerin organik tarıma yönlendirilerek içme suyu kaynağının 
tarımsal kirleticilerden korunması amacıyla hazırlanan 
“organik gübre iş birliği protokolü” imza törenine; Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, TİS-
Kİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Trabzon Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez, Bölge Müdür 
Yardımcısı Seyfettin Demirci ve Üretici Birlikleri temsilci-
leri katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Trabzon Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokolün büyük önem 
taşıdığını belirterek, üreticilere toplam 3 bin dekar alanda 
kullanılmak üzere organik gübre temin edileceğini söyle-
di. Protokolün iki önemli faydasına dikkat çeken Başkan 
Zorluoğlu, “Organik gübre protokolüyle bir yandan üreti-
cilerimizi organik tarım yapmaları noktasında desteklerken 
diğer taraftan da su havzamızı korumayı amaçlıyoruz. Çok 
doğru ve bölgede 3 bin dekara yakın bir alanda organik ta-
rım yapılmasını özendiren bir çalışma. Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin de bizlere bu konuda destekleri söz konusu. Hep 
birlikte çalışacağımız bir proje. Bu bakımdan TİSKİ Genel 
Müdürlüğümüze, Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Böl-
ge Birliğine ve asıl ortağımız olan o bölgedeki çiftçilerimize 
teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Müdürü Sü-
leyman Eğilmez ise “2015 yılında temeli atılmış bu projeye 
Büyükşehir Belediyesinin desteği bizleri çok gururlandırdı. 
Galyan Vadisi Organik Tarım Projesi kapsamında bu böl-
gede organik tarım yapan üreticilerimizi kooperatifimize 
ortak ederek ürünlerini değerlendirdik. Organik ürünlerini 
piyasadan yüzde 30 daha yüksek bedelle alarak çiftçilerimi-
ze destek sağladık. Şu anda 95 ortağımızdan organik ürün 
alıyoruz. İnşallah bu sayıyı 200-300’e çıkaracağız. İnşallah 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çiftçilerimizin destekle-
riyle hep ileriye gideceğiz.” diye konuştu.

A
2 014 yılından günümüze akaryakıt istasyonları için 

performans, hız ve güvenin bir arada bulunduğu 
otomasyon hizmetlerini çeşitlendirmeye devam 
eden TARPET, Taşıt Tanıma Otomasyon, Tank 
Otomasyon, Pompa Otomasyon, Tanker Otomas-
yon, Merkezi Otomasyon, Mobil Otomasyon ve 
Arka Ofis Otomasyon Sistemi çözümleriyle verim-

liliğe entegre, kontrole güvence oluyor. 2018 yılın-
da 179 milyon litre akaryakıt satışı gerçekleştiren 
TARPET, 31 mobil araç ve 55 profesyonel teknik 
ekiple 7/24 kesintisiz hizmet veriyor ve ülke çapın-
da 17 istasyon, 162 tanker ve 1.441 köy pompası 
ile akaryakıtın değdiği her yerde çözüm sunmaya 
devam ediyor.

Akaryakıt otomasyon çözümleri sunan TARPET, Tarım Kredi Kooperatifleri-
ne ait 165 tankerde çalışanların verimliliğini artıracak yeni kullanıcı arayüz-
lerine geçiş yaptı. Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi olan Tarnet’in markası 
olarak Türkiye’nin her yerine 2 saat içinde erişebilen güçlü bir lojistik ağı 
olan TARPET, hizmetlerini 81 il, 919 ilçe ve 2 bin 55 noktaya ulaştırıyor. 

TARPET’ten yeni kullanıcı arayüzleri

Trabzon Bölge Birliğinden

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü ile Trabzon 
Bölge Birliği arasında “organik gübre iş 
birliği protokolü” imzalandı.

Organik Organik 
gübrede gübrede 
iş birliğiiş birliği  
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
NTV’de yayınlanan Ekonomi Notları ve TRT Radyo 1’de yayınlanan Ekonomi 
Günlüğü programlarının canlı yayın konuğu oldu. Poyraz, piyasada rekabet 
için değil denge sağlamak için var olduklarını söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birli-
ğinin 10. yılı dolayısıyla Genel Müdür 
Dr. Adnan Ertem’i ziyaret ederek, iki 
kurum arasındaki mevcut iş birliği ve 
ortak çalışma alanlarına ilişkin istişa-
relerde bulundu.

enel Müdür Fahrettin Poyraz, ziyarette yaptığı değer-
lendirmede, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerin 
tarımsal girdi ve kredi ihtiyaçlarını karşılayıp ürün-
lerini değerlendirirken, aynı zamanda özellikle son 
dönemde vatandaşlarımız ile kamu kurum ve kuru-
luşlarının da gıda ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaklaşık 10 yıldır iş 
birliği yaptıklarına işaret eden Poyraz, “Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar 
neticesinde çiftçilerimizden aldığımız gıda ürünlerini 
yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda 
kolileri ile ulaştırıyoruz. Ortak yürüttüğümüz çalış-
malarda bizlere her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Va-
kıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise iki kurum 
arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi temen-
nisinde bulunarak, Genel Müdür Fahrettin Poyraz’a 
teşekkür etti.

Ziyarette, Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç ile 
Kurumsal Satış ve Müşteri İlişkileri Müdürü Yasin 
Dursun da hazır bulundu.

G

G

Tarım Kredinin 2020 ürün Tarım Kredinin 2020 ürün 
alım hedefi 2.5 milyar liraalım hedefi 2.5 milyar lira

Vakıflar Genel Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Müdürlüğü 

ile iş birliğindeile iş birliğinde  
10. yıl10. yıl  

enel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, katıldığı canlı ya-
yınlarda yaptığı açıklamalarda Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin gelecek yıllar için hedeflerinden ve çiftçi-
lere sağladığı imkânlardan bahsetti. 

Poyraz, NTV’de canlı yayınlanan Ekonomi Notları 
programında Ahmet Ergen’in konuğu oldu. Poyraz 
programda yaptığı açıklamada Kooperatif Market 
ağının Türkiye genelinde git gide yayıldığını ifade ede-
rek, şu an için 32 market ile faaliyetlerini sürdürdükle-
rini, hedeflerinin ise iki yıllık bir planlama sonrasında 
bu rakamı 500’e çıkarmak olduğunu vurguladı. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin sadece tarımsal gir-
di temin etmediğini aynı zamanda temel gıda ürün-
lerinin de satışını gerçekleştirdiğini kaydeden Poyraz, 
“Tüm Türkiye’ye yayılmış olan 1625 kooperatifimiz ve 
197 hizmet büromuz var. Bu kooperatif ve şubeleri-
mizde tarımsal girdileri temin ederken aynı zamanda 
temel gıda ürünlerinin satışını da gerçekleştiriyoruz. 
Yani şu anda 1700 civarında bir yapımız mevcut.” dedi.

“REKABET İÇİN DEĞİL,  
DENGE İÇİN VARIZ”

Genel Müdür Poyraz, Kooperatif Marketlerde, 
ortaklardan alınan 320 çeşit ürünün yer aldığını 
belirterek “Bunların bir kısmı doğrudan satışı olan 
gıda mamulleri. Bir kısmı da ortaklarımızdan ala-
rak kendi tesislerimizde işlediğimiz ya da başka 
firmalara işlettirerek mamul haline getirdiğimiz 
ürünler. Doğrudan üreticiden aldığımız ürünle-
ri kendi tesislerimizde işliyoruz. Bir ürünle ilgili 
herhangi bir altyapımız yoksa da illaki o altyapıyı 
yaptıralım diye bir iddiamız yok. O zaman düşük 
kapasitede çalışan, atıl kapasitesi olan sanayicile-
rimize gidip, ‘Biz ortaklarımızdan şu ürünleri alı-
yoruz. Bunu bize şu standartlarda mamul madde 
haline getirir misiniz?’ diyoruz.

Biz aynı zamanda diğer kooperatif yapılanma-
larının ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen 
yöresel ürünlerin de raflara taşınması noktasında 
destekleyici politikalar uyguluyoruz. Amacımız ne 
marketlerle ne de diğer gıda firmalarıyla rekabet ha-
linde olmak. Bunu yaparken önceliğimiz üreticile-

rin emeklerinin karşılığını alması, piyasada da fiyat 
dengesinin kurulması” dedi.

2017 yılında üreticilerden 450 milyon liralık ürün 
aldıklarını söyleyen Poyraz, bu rakamın 2018 yılında 
800 milyona, 2019 yılında da 1 milyar 226 milyona 
ulaştığını kaydederek; “Önümüzdeki yıl ürün alımla-
rındaki hedefimiz 2,5 milyar lira iken, orta vadede 5 
miyar lirayı yakalamak istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

Aynı zamanda “bütün marketler bizim” sloganıyla 
yola çıkarak; 20 bini aşan markete ortaklarından aldık-
ları ürünleri taşıdıklarını dikkat çeken Poyraz, Kredi 
Yurtlar Kurumunun Türkiye genelinde 800 yurdunun 
tek gıda tedarikçisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana gıda 
tedarikçilerinden olduklarını, diğer sivil toplum kuru-
luşları ile de iş birliklerinin sürdüğünü belirtti. 

Tarım Kredinin kuruluş misyonu doğrultusun-
da ortaklarının tarımsal girdi ve kredi ihtiyaçlarını 
karşılayarak tarladan pazara kadar ülke çiftçisinin 
yanında olduğunu vurgulayan Poyraz, “Ayrıca Ta-
rım Kredi Kooperatifleri, Milli Tarım anlayışıyla or-
taklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması, 
piyasada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin 
pazara ulaştırılmasında da her zaman sorumluluk 
almaktadır” dedi.

“SÖZLEŞMELİ ÜRETİMDE 
AKTİF ROL ALMAK 

İSTİYORUZ”
Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin prog-

ramının uygun olması durumunda sözleşmeli üretim 
ile ilgili olarak yasal bir düzenlemenin gündeme gele-
ceğini kaydeden Poyraz, şunları söyledi: “Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak bu sözleşmeli üretim uygulayı-
cılığında aktif rol almak istiyoruz. Tarımsal girdilerin 
olabildiğince düşük maliyetle finanse edilerek ayni 
olarak verilmesi, sonrasında da üretilecek ürünün 
alınması ve tüketiciye ulaştırılması noktasında çok 
aktif çalışacağız. Tarımsal girdileri sağlandığı, ürün 
alım noktasında da alım sözleşmesi yapıldığı zaman 
çiftçi, sadece nasıl daha kaliteli ürün elde edebilirim 
diye düşünüyor. Satış endişesinin olmadığı bir sistem 
kurgulamaya çalışıyoruz”.
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Ortaklarının üretim öncesi 
ihtiyaçlarının karşılanması 
yanında, piyasada fiyat 
dengesinin sağlanması 
ve ürünlerin pazara ulaş-
tırılması konusunda da 
sorumluluk alan Tarım 
Kredi Kooperatifleri, ürün 
alımları ile yine çiftçilerin 
ilk adresi oldu.

018 yılında başta arpa-buğday olmak 
üzere 183 milyon TL bedelle 213 bin ton 
hububat alan Tarım Kredi Kooperatifle-
ri, yine aynı yıl içerisinde 157 milyon TL 
bedelle 234 bin ton mısır, 120 milyon TL 
bedelle 50 bin ton ayçiçeği, 148 milyon 
bedelle 42 bin ton bakliyat, 40 milyon TL 
bedelle 20 bin ton yaş sebze-meyve olmak 
üzere tüm ürünler dahil toplamda 772 
milyon TL bedelle 613 bin ton ürün alımı 
gerçekleştirildi.

Bu çerçevede kooperatiflerimizce 2019 
yılının başından itibaren ulusal market 
zincirleri ile yapılan iş birlikleri doğrul-
tusunda zincir marketlere bir yandan 
yaş meyve sebze tedariki yapılırken diğer 
yandan da yaş meyve ve sebze fiyatların-
daki spekülatif fiyat artışlarının üretici ve 
tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla 
Tarım ve Orman Bakanlığının koordi-

nasyonunda Ankara, İstanbul, Gazian-
tep, Bursa, Samsun, Trabzon, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyelerince oluşturulan 
tanzim satış noktalarına Antalya, Isparta, 
İzmir, Mersin, Niğde, Nevşehir illerinden 
domates, patates, soğan, elma, biber, ka-
bak, patlıcan, salatalık ve ıspanak ürünle-
rinin tedariki yapıldı. Bu kapsamda ulusal 
marketler ve tanzim satış noktalarına top-
lam 134 bin ton ürün sevkiyatı sağlandı.  

Yine 2018 yılı sonu ve 2019 yılı başında 
ülkemizin değişik yörelerinde ortakları-
mızca üretilen makarnalık buğday ve en-
düstriyel meyvelerin kooperatiflerimizce 
alınarak Türkiye Makarna Sanayicileri 

Derneği (TMSD) ve Meyve Suyu Endüst-
risi Derneği (MEYED) üyesi firmalara 
satışına yönelik Kurumumuz ile bu der-
nekler arasında işbirliği protokolleri im-
zalandı. 

Yapılan protokoller kapsamında 2019 
yılında kooperatiflerimizce Konya, Ka-
raman, Kütahya, Uşak, Afyon, Ankara, 
Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, 
Kilis, Erzurum, Muş, Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin illerinden 
TMSD üyesi firmalar ile şirketimiz Tarım 
Kredi Birlik’e sevk edilmek üzere 62 bin 
ton buğday, Tekirdağ, Edirne, Kırklare-
li, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Ankara, 

Sivas, Denizli, Eskişehir, Konya, Samsun 
ve Malatya illerinden de özel firmalar ve 
şirketimiz Tarım Kredi Yem sevk edil-
mek üzere toplam 167 bin ton arpa alımı 
yapıldı.  Diğer yandan Balıkesir, İzmir, 
Kayseri, Kütahya, Ankara, Sivas, Antalya, 
Malatya, Konya, Erzurum ve Gaziantep 
Bölge Birliklerimizin faaliyet alanında 
bulunan Ankara, Kütahya, Afyon, Ispar-
ta, Kayseri, Konya, İzmir, Sivas, Malatya, 
Iğdır, Kahramanmaraş, Çanakkale, Bursa 
ve Balıkesir illerinden, MEYED üyesi fir-
malara sevk edilmek üzere kooperatifleri-
mizce 14 bin ton endüstriyel meyve alımı 
yapıldı. 

2

Hasat sonrası ilk adres Tarım Kredi olduHasat sonrası ilk adres Tarım Kredi oldu

ereket Sigorta, gerçekleştirdiği işbirliği doğ-
rultusunda Tarım Kredi ile Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığında görev alan 10 binden 
fazla personelin kendisi ve birinci derecede 
yakınları için iş birliğine gitti.

Gerçekleştirilen iş birlikleriyle her iki ku-
rum personeli ve birinci derecedeki yakın-
ları, uygun ödeme avantajlarıyla Bereket 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan faydala-
nabilecek.

Bereket Sigortadan Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası adımı Bereket Sigorta, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
personel ve birinci derece-
de yakınlarının Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası’ndan (TSS) 
yararlanabilmesi için protokol 
imzaladı.

B
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Tarım Kredi KooperatifleriTarım Kredi Kooperatifleri
Kınık’ta süt alımına başladıKınık’ta süt alımına başladı

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri İzmir Bölge Birliği faaliyet 
alanında hizmet veren Poyracık 
Tarım Kredi Kooperatifi, İzmir’in 
Kınık ilçesine bağlı köylerden 
koyun, keçi ve inek sütü alımına 
başladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, İstanbul 
Perakendeciler Derneği (PERDER) ve PİN 

Grup organizasyonuyla bu yıl 5.’si düzenle-
nen “Yerli Market Haftası Fuarı”na katıldı.

oyracık Tarım Kredi Kooperatifi, Kınık’ta ko-
yun, keçi ve inek sütü için ilk alımlarını yaptı. 
Kınık Belediyesinin de desteklediği projeyle 
süt üreticilerinin ürünü yüzde 30’a yakın değer 
kazanacak. Sütünü satmak isteyen üreticiler, 
kooperatifle sözleşme imzalayarak bir yıl bo-
yunca sütünün, satış noktasında yer almasını 
sağlayacak.

Poyracık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü 
Nuran Tekeli, ilk alımın Ocak ayıyla birlikte 
başladığını belirterek “Tarım Kredi Kooperatifi 

Yerel ve yerli işletmelerin birbir-
lerini tanımaları, dayanışma ve 

paylaşımda bulunmaları amacıyla 
İstanbul Perakendeciler Derneği 
(İstanbul PERDER) ve Pin grup 
işbirliği ile İstanbul’da düzenle-
nen Yerli Market Haftası Fuarı 

düzenlendi. 
“Birlikte daha güçlüyüz” slo-

ganıyla gerçekleştirilen ve sektör 
temsilcilerin buluşturan Fuara 

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir 
Bölge Birliğine bağlı 67 sayılı 
Birgi, Konya Bölge Birliğine 

bağlı 1934 sayılı Gölcük, Antalya 
Bölge Birliğine bağlı 1074 Sayılı 

Gazipaşa, Samsun Bölge Birli-

ğine bağlı 2034 sayılı Taşova ve 
Gaziantep Bölge Birliğine bağlı 
1839 sayılı Elbeyli Tarım Kredi 

Kooperatifleri ile Merkez Birliği 
Pazarlama Daire Başkanlığı 

personeli katıldı.
Ülke ekonomisinin ve pera-

kende sektörünün gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla yapılan 

fuarda kooperatif ortakların-
ca üretilen yöresel ürünlerin 

sergilendiği stantlara ziyaretçiler 
yoğun ilgi gösterdi. 

İstanbul PERDER yetkilileri, 
fuara katılım sağlayan koope-

ratiflere “Yerli Market Haftası” 
anısına plaket takdim etti.

P

hem merkez mahallelerde hem 20 köyümüzde 
süt alımına başladı. İlk olarak Poyracık bölge-
sinden alım yapıldı. Gelen talep doğrultusunda 
organizasyon 29 köyü kapsayacak. Süt toplarken 
üreticinin ücret ödemede muhatabı, sözleşme 
yapmış olduğu Tarım Kredi Kooperatifi olacak. 
Üreticilerimizin alım öncesi Kooperatifimize 
başvuruda bulunması gerekiyor” dedi.

BELEDİYE DESTEK VERİYOR
Kınık’ın 37 mahallesinin tamamından süt alı-

nacağı bilgisini veren Kınık Belediye Başkanı Sa-
dık Doğruer de “Sütler, kurulacak olan toplama 
merkezinde toplanacak. Merkezlerden her gün 
Tarım Kredi Kooperatifi tarafından süt alınarak 
işleme tesisine ulaştırılacak. Kınıklı üreticilerin 
sütü burada peynire dönüştürülerek Kooperatif 
Marketlerde satılacak” dedi. 

Yapılacak sözleşmeyle üreticinin kendini bir 
yıl garanti altına alacağını vurgulayan Doğruer, 
“Her ay sonunda üreticiden alınan süt mikta-
rı üzerinden Poyracık Tarım Kredi Kooperatifi 
müstahsil kesip yine ödemesini yapacak” ifade-
sini kullandı.

Tarım Kredi ,“Yerli Tarım Kredi ,“Yerli 
Market Haftası Fuarı”ndaMarket Haftası Fuarı”nda

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Muhasebe ve Bütçe 
Daire Başkanlığı tarafından 
“Merkezi Muhasebe İstişare 

ve Değerlendirme Toplantısı” 
01-05 Aralık 2019 tarihleri 

arasında Antalya’ da ger-
çekleştirildi. Genel Müdür 

Yardımcısı Mehmet Yener’in 
açılış konuşması ile başlayan 

toplantıya; Muhasebe ve 
Bütçe Daire Başkanı Sertaç 
Gürsoy, Antalya Bölge Mü-

dürü Yakup Kasal, Muhasebe 
ve Mali İşler Müdürü Fatih 

Oğuzhan, Bütçe ve Raporla-
ma Müdürü Çağatay Ceren, 
Teknik Destek ve Donanım 

Müdürü Mustafa Demir, 
Merkez Birliği Muhasebe 
ve Bütçe Daire Başkanlığı 

personeli ve 17 Bölge Birliği 
Yönetmenleri ile Bölge Bir-

liklerinde Merkezi Muhasebe 
bünyesinde görev yapan 77 

personel katıldı.

Antalya’da Antalya’da 
değerlendirme değerlendirme 

toplantısıtoplantısı
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Gelecek tarımdaGelecek tarımda  

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 
Rektörlüğü arasında iş birliği protokolü im-
zalandı. Protokol kapsamında, Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri iştiraki şirketlerin 
ürettiği yem, gübre, zirai ilaç, sera örtüsü, 
sulama sistemleri gibi ürünlerde dışa ba-
ğımlılığın azaltılması ve çevreye duyarlı ham 
maddeler üretilmesi için Ar-Ge çalışmaları 
yapılacak. Eğitim programları ve sosyal so-
rumluluk projeleri gerçekleştirilerek üretici, 
çiftçi ve öğrencilerin mesleki gelişimleri ve 
gelirleri artırılacak.

Üniversitenin Gölköy Yerleşkesinde bulu-
nan İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Sa-
londa düzenlenen törene; Tarım Kredi Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve  BAİBÜ Rek-
törü Prof. Dr Mustafa Alişarlı’nın yanı sıra 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gün-
düz ve Prof. Dr. Aydın Him, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü 
Fırat Sungur, Pazarlama Daire Başkanı İlyas 
Kılıç, bölge ve kooperatif yöneticileri, çalışan-
ları akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

“ALGILARI YIKACAK 
ÇALIŞMALARA İMZA 

ATIYORUZ”
Törende konuşan Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahret-
tin Poyraz kendilerini heyecanlandıran 
bir protokole imza attıklarını ifade ederek, 

“Her geçen gün tarımla ilgili algının pozitif 
anlamda değişiyor olması, tarımın önemi-
nin daha iyi anlaşılıyor olması bizi mem-
nun ediyor. Geçmiş dönemlerde tarım, 
ikinci sınıf görülen bir sektördü. Köyde ya-
şayan insanlarımız da dahil, negatif bir algı 
vardı. Bugün köyden kente göç, yaş orta-
laması ve aynı zamanda üretim noktasın-
daki mecburiyetlerimizi de hatırımızdan 
çıkarmadan bir takım radikal kararların 
alınma vakti geldi. Biz de kurum olarak bu 
algıyı değiştireceğiz” diye konuştu.

“GIDA ARZ 
GÜVENLİĞİNDE 

ALTERNATİF KANAL 
OLUŞTURACAĞIZ”

Gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli 
olduğunu artık daha net gördüklerine de-
ğinen Poyraz, “Bir taraftan gıdanın temin 
edilmesi, maliyetlerin en düşük olarak üre-
tilmesi ve pazara ulaştırılması, en önemlisi 
de gıdanın düşük maliyette ve sağlıklı bir 
şekilde tüketicilere ulaştırılması. Her biri 
ayrı bir çalışma alanı olarak karşımıza çı-
kıyor. Burada kooperatif yapılanmalarına 
çok iş düşüyor. Tarım Kredi Kooperatif-
leri olarak son birkaç yılda özellikle üre-
ticiyle oluşturduğumuz bağın yanı sıra, 82 
milyon insanımızla da bağ oluşturmada 
ciddi çalışmalara girdik. Bu konuda yeni 
projelerimiz var. Esas iddiamız gıda arz 

güvenliği noktasında alternatif bir kanal 
oluşturacağız. Piyasayı yalnızca kar ama-
cıyla hareket edenlere bırakmayacağız. 
Kooperatif olarak taşıdığımız sorumlulu-
ğun farkında olacağız. Hem onu tarımsal 
girdiler noktasında destekleyeceğiz, hem 
de ürünlerinin alabildiğimiz kadarını alıp, 
işleyip işlettirip pazar tarafına da taşıyaca-
ğız” şeklinde konuştu.

“BİZİM 
KÜLTÜRÜMÜZDE 
DAYANIŞMA VAR”

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
öneminin anlaşılması için illa patates soğanın 
kilosunun 9-10 liraya çıkmasının gerekmedi-
ğine de dikkat çekerek, “Biz kurum olarak 
yaklaşık 850 bin ortağı olan Türkiye’nin en 
büyük çiftçi kuruluşuyuz. Esas misyonumuz 
çiftçilerimizin, ortaklarımızın ihtiyacı olan 
tohum, ilaç, gübre vs tarımsal girdileri sağ-
larken, öbür taraftan da üretilmiş olan ürünü 
değerinde çiftçiden alıp tüketiciye ulaştırmak. 
Tarım Kredi Kooperatifleri 156 yıllık tecrü-
besi ile tarımsal girdilerin temini, tedariki 
noktasında ciddi bir kabiliyet kazanmış du-
rumda. 1625 kooperatifimiz, 197 tane şube-
miz var. Türkiye’nin neredeyse köylere kadar 
ulaşan teşkilat yapısı hala devam eden nadir 
kuruluşlarından bir tanesiyiz. Bazı insanlar 
şöyle düşünüyor, kooperatiflerin pazarda ne 
işi var? Öyle değil. Şu anda ister doğuya gi-
din ister batıya hem üretim tarafında, üretim 
öncesinde, üretim sırasında hem de üretim 
sonrasında sofraya gelene kadarki bütün bu 
değerler zincirinin her bir aşamasında belli 
bir oranda kooperatif yapılanmaları var. Bi-
zim yapmamız gereken şey Amerika’yı ikinci 
kez keşfetmek değil. Bizim kültürümüzde 
yardımlaşma zaten var.

Son 1 yıl içinde önemli çalışmalar yapı-
lıyor. Bir tarafta Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğımız, bir tarafta Tarım ve Orman Bakan-
lığımız bu konuya el birliğiyle eğiliyorlar. 
İnşallah üniversitelerimizle yapacağımız bu 
iş birliğiyle, gelecek dönemde bu çalışmalar 

bizlere rehberlik edecek. İnşallah el birliğiyle 
Bolumuz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere 
vesile oluruz.” dedi.

KARŞILIKLI BİLGİ VE 
PROJE ORTAKLIĞI

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr Mustafa Alişarlı, 
imzaladıkları protokolün içeriğinin oldukça 
zengin olduğunu ifade etti.

Araştırma, geliştirme, sosyal etkinlikler, eği-
tim alanları, projeler ve daha birçok konuda 
karşılıklı bilgi alışverişi ve proje ortaklığı yapa-
caklarını dile getiren Alişarlı, protokolün içeri-
ğinde Türkiye’nin önceliğinde yer alan konu-
ların olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Tarım Kredi Kooperatifleri ve Üniversi-
temiz arasındaki protokolün içeriği oldukça 
zengin. Araştırma geliştirme, sosyal etkin-
likler, eğitim alanları, projeler ve daha birçok 
konuda karşılıklı bilgi alışverişimiz ve proje 
ortaklığımız olacak. Bunların en büyük fay-
dasını da öncelikle öğrencilerimiz görecekler. 
Akademik düzeyde de bu katkı çok büyük 
olacak. Aynı zamanda bölgemiz için de önem-
li katkıları olacak. İçeriğinde, Türkiye’nin 
önceliğinde yer alan konular var. Özellikle 
tarım alanında hem çiftçimizi hem sektörü 
ilgilendiren konular var. Protokol ile inşallah 
iyi bir başlangıç olacak. Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Türkiye’nin en büyük kuruluş-
larından biri. Bünyesinde çok büyük firmaları 
barındırıyor, büyük ortaklıkları var. İnşallah 
Allah bizi mahcup etmez, bu büyük kuruluşla 
bu süreci başarılı bir şekilde sürdürürüz. Esas 
her şey protokol imzasından sonra başlayacak 
tabii. Protokolü web sayfamızdan da duyura-
cağız. Büyük sorumluluğun öğretim üyeleri-
mize düştüğünü göreceksiniz. Çünkü geniş 
bir çalışma alanı var. İnşallah hayırlı bir adım 
olur, faydalı bir iş birliği olur. Hem bölgemiz 
hem ülkemiz için verimli ve hayırlı sonuçları 
olur diye ümit ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından protokol metni, 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz tarafından imzalandı.

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürlüğü ile Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 
Rektörlüğü arasında, Ar-Ge 
ve eğitim alanlarında iş birliği 
protokolü imzalandı. Tarım Kredi 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
akademik iş birliklerine verdikleri 
öneme vurgu yaparak “Gelecek 
tarımda” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri 

ve Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi 

 arasında iş birliği
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T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Rusya 
Federasyonu Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği 
(Centrosoyuz) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

arım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz’a, 1927 yılında kurulan ve Ro-
manya tarımının öncelikli sorunlarını çözmek 
için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten 

NARDI’ya gerçekleştirdiği ziyarette; Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı ve Tareks 
Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Muaz 
Saka, Tareks Tarım Ürünleri Genel Müdürü Bur-

Genel Müdür Poyraz’dan NARDI’ya ziyaret
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Romanya’nın tarımsal araştırma 
konusunda faaliyet gösteren en 
önemli kuruluşu Fundulea Ulusal 
Tarımsal Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsünü (NARDI) ziyaret etti.

arım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz ile Rusya 
Federasyonu Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Dmitry Zubov tarafından Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğinden gerçekleştirilen törende 
iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan 
Genel Müdür Poyraz, Rusya Federas-
yonu Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Zu-
bov ile daha önce iş birliğini geliştir-
me kararı aldıklarını söyledi.

Poyraz, iş birliği protokolü kapsa-
mında, her iki ülke arasındaki iliş-
kilere paralel tarafların da ilişkileri-
nin daha da gelişeceğini belirterek, 

protokolle özellikle eğitim alanında 
karşılıklı tecrübe paylaşımı olacağını 
ifade etti. Poyraz, “İş birliklerimiz di-
ğer şirketlerimizin çalışmaları ve her 
iki ülkenin ticari ilişkileri anlamında 
ticarete katkı sağlayacak boyutuyla da 
devam edecek.” dedi.

Zubov da protokolle Türkiye ile 
ekonomi ve tarım alanında iş birlik-
leri olacağını belirtti.

Poyraz ve Zubov daha sonra proto-
kolü imzaladı. Protokolle Türkiye ile 
Rusya arasındaki iş birliğinin pekiş-
tirilmesi konusunda kooperatiflerin 
potansiyeli kullanılarak girişimcilik 
ve bölgeler arası projeler kapsamın-
da karşılıklı etkileşimin artırılması 
amaçlanıyor.

T

Tarım Kredi ile Centrosoyuz Tarım Kredi ile Centrosoyuz 
arasında iş birliği protokolü arasında iş birliği protokolü 

hanettin Topsakal ve Genel Müdür Yardımcısı Kamil Yıl-
maz eşlik etti.

Genel Müdür Poyraz, NARDI Genel Müdürü Prof. Dr. 
Pompiliu Mustatea ile bir araya geldiği görüşmede, Tarım 
Kredi Kooperatifleri şirketlerinden Tareks Tarım Ürünleri 
ile NARDI arasında ilk iş birliğinin 1999 yılında NARDI 
tarafından ıslah edilmiş olan FLAMURA 85 ekmeklik 
buğday çeşidinin ülkemizde tescil ettirilmesine dayandı-
ğını söyledi. 

İki kuruluş arasındaki iş birliğinin artarak devam ettiği-
ne vurgu yapan Poyraz, bugüne kadar ülkemizde Tareks 
tarafından NARDI’nın toplam 6 ekmeklik buğday çeşidi-
nin tescil ettirildiğini ayrıca iki yonca çeşidinin de tescil 
sürecinde olduğunu ifade ederek NARDI’nın çeşitlerinin 
üretimimizdeki payının yıllara göre değişmekle birlikte 
4–5 bin ton olduğu bilgisini verdi. 
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oğrafi işaretle tescillenen, Osmanlı döne-
minde başlayan ıslah çalışmalarıyla bu-
günkü kalitesine ulaşan Balıkesir kuzu eti, 
İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir 
ve Bursa gibi büyükşehirlerden büyük ta-
lep görüyor.

Yıllar öncesinden gelen bu süreçte ‘Ba-
lıkesir kuzusu’ diye bir kavram oluşmuş, 
büyük şehirlerde seçkin restoranlarda 
‘Balıkesir kuzu eti’ bir kalite göstergesi 
olmuş. Geçmişten günümüze kadar yapıl-
mış olan çalışmalar sonucu ortaya çıkmış 
olan bu koyun tipi çabuk gelişme göster-
diğinden, kuzuları aynı şartlarda bakılan 
kıvırcık kuzularına nazaran 5-7 kilo fazla 
canlı ağırlığa sahip oluyor. Hızlı gelişmeye 
ek olarak kıvırcık ırkından gelen lezzetli 
et özelliğine sahip olması dolayısıyla hem 
yetiştiricilerden hem de kuzu eti tüketici-
lerinden yüksek talep görmesini sağlıyor. 
Tarım Kredi Kooperatifleri ise bölgede 
üreticilerin özellikle hayvan yemi konu-
sunda ilk tercihi oluyor.

Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Gök-
han Avcı,   İvrindi Tarım Kredi Koope-
ratifinde üreticilerle görüşerek özellikle 
Balıkesir kuzusu hakkında bilgi verirken 
yörede üretilen bitkisel ve hayvansal ürün 
desenleri ile ilgili de istişarede  bulundu. 

TARIM KREDİ 
ÜRETİCİNİN İŞİNİ 

KOLAYLAŞTIRIYOR
İvrindi’de ekonominin küçükbaş hay-

vancılığa dayalı olduğunu ifade eden 

Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Gök-
han Avcı, bölgede sürekli olarak gelişen 
hayvancılığa Tarım Kredi olarak her tür-
lü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. 
Avcı, “Bu bölgede yaklaşık 100 bin kü-
çükbaş hayvan var. Kooperatiflerimizin 
bölgede hayvan üreticilerine kaliteli yem 
sağlamasının hayvancılığın gelişmesine 
etki ettiğine inanıyoruz. Sadece İvrindi’de 
bu yıl 7 bin ton karma hayvan yemi sat-
tık. Balıkesir, süt kuzusunda Türkiye’nin 
başkenti olarak kabul ediliyor. Üreticinin 
işini kolaylaştıracak her türlü hizmeti ko-
operatiflerimiz sağlıyor.” dedi.

ÜRETİCİLERİMİZİN 
AYAĞINA HİZMET 

GÖTÜRÜYORUZ
Bölgedeki ortakların yanı sıra hayvan-

cılık yapan üreticilerin ayağına hizmet 
götürmek için büyük gayret gösterdik-

lerini ifade eden İvrindi Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü Yener Kılıçkaya da, 
“Ortaklarımızın daha uygun fiyatta ve 
zamanında hizmet alabilmesi için özverili 
bir şekilde çalışıyoruz. Tarım ve Hayvan-
cılığın geçim kaynağı olduğu İvrindi’de 
çiftçilere mazot satışının yanında ağırlıklı 
olarak besi ve kuzu yemi, gübre, sulama 
borusu ve kömür satıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

İVRİNDİ’NİN GÜZEL 
KUZULARI

İvrindi İlçesine bağlı Yağlılar Köyünde 
Balıkesir kuzusu yetiştiren Servet Kara-
çal(54), Balıkesir’de yetiştirilen ve ünü 
tüm Türkiye’ye yayılan bu kuzuların daha 
da artması için çalıştıklarına vurgu yapa-
rak, “Balıkesir kuzusu Türkiye genelinde 
en çok rağbet gören ve meşhur olmuş bir 
kuzu. Burada iklim hayvancılık için uy-
gun ve üretim oldukça yaygın. Balıkesir’in 
küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının 
etlerinin lezzeti İstanbul  ve diğer illerde 
çok tutuluyor. Çünkü yumuşak, güzel ve 

pembe oluyor. Lezzetli olmasının da se-
bebi iklimden kaynaklanıyor. İlimizde 8 
aya yakın bir süre sıcak ve ılıman bir iklim 
hüküm sürüyor” dedi.

Özellikle İstanbul’da bulunan et işlet-
melerinde ayrı bir müşteri portföyü olan 
Balıkesir kuzusuyla da ilgili bilgi veren 
Karaçal, “Balıkesir kuzusunun özelliği; kı-
vırcık kuzu olması ve burada yetişmesidir. 
Özellikle İvrindi Madra dağında kekik ye-
mesi, hayvanlarımızı daha lezzetli ve meş-
hur yapıyor. Bunun yanında bölgedeki 
tüm üreticiler hayvanların beslenmesinde 
özellikle Tarım Kredi yemi tercih ediyor.” 
şeklinde konuştu.

C
Lezzetiyle büyük şe-
hirlerdeki lüks resto-
ranlardan talep gören, 
geçmişi Osmanlı dö-
nemine kadar uza-
nan Balıkesir kuzu eti, 
coğrafi işaret tesciliy-
le daha fazla tanınır 
oldu. Kıvırcık kuzusu 
ile meşhur Balıkesir’in 
İvrindi İlçesi’nde, geçi-
mini hayvancılıkla sağ-
layan üreticilerin en bü-
yük avantajı ise Tarım 
Kredinin hizmetleri.

Yener 
KILIÇKAYA

Gökhan 
AVCI

Servet 
KARAÇAL
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Zeytinin lezzet yolculuğuZeytinin lezzet yolculuğu
Sadece bir hasat değil bambaşka 
bir deneyim Altınoluk’ta hasatta 
yaşayabilecekleriniz. Dalından 
kopardığınız zeytinlerin saatler 
içerisinde makineden yağ olarak 
dökülüşüne tanık oluyorsunuz...

uzey Ege’nin tarih kadar yaşlı zeytin ağaçlarının 
bereketi farklı ülkelerdeki sofralara kadar gidiyor. 
Bu kadim meyvenin sofralarımıza ulaşana kadarki 
yolculuğu lezzeti kadar cezbedici. Bir yanda ağaç-
larda, diğer yanda üretim tesisinde tek tek kont-
rolden geçerek bekletilmeden kırıcıya dökülüyor 
zeytinler.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezle-
rinden Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresinde ha-
sat sona ererken, Altınoluk’ta üreticilerin zeytinle-
rinin sıkımı devam ediyor.

Edremit Körfezi’nde yaklaşık 12 milyon dola-
yında zeytin ağacı bulunuyor. Altınoluk ilçesinde 
Tarım Kredi Kooperatifi ortağı bir işletmeci olan 
Gökhan Doğan(39) zeytinyağı için üreticilerin 
zeytinlerini çuvallarla toplayarak sıkım yapıyor.

Zeytin üreticisi ve aynı zamanda zeytinyağı iş-
leme tesisi sahibi olan Doğan, “Kazdağları bölge-
sinde olan zeytinliklerimizin farklı yapısı var. Ege 
Denizi’ne paralel bir şekilde uzanıyor ve zeytin 
ağaçlarımız Kazdağları’nın havasıyla, güneşiy-
le çok iyi besleniyor. Çok iyi ürün elde ediyoruz. 
Bizim zeytinimizin, zeytinyağımızın en büyük 
özelliği sıkıldıktan sonra tüketim ömrünün çok 
uzun olması. Tüketim ömrü iyi saklanma koşuluy-
la zeytinyağında 22,5 yılı bulabilir. Hem salamura 
yapıyoruz hem de zeytinyağı üretiyoruz. Belli ka-
pasitede sıkım yapıyoruz. Çevredeki zeytin üreti-
cilerinin yağlık zeytinlerini sıkıyoruz. Kilosunu 30 
kuruşa sıkıyoruz ve 15-25 kilo arasında zeytinyağı 
oluyor. Sahiplerine geri veriyoruz. Yıllık 20 bin çu-
val zeytin işliyoruz. Bütün bunları üç aylık zaman 
diliminde yapıyoruz.” dedi.

TARIM KREDİ KOLAYLIK SAĞLIYOR
Dededen kalma bir işletme olduklarını dile geti-

ren Doğan, “İşletmemizin 100 yıllık bir tarihi var. 
Burada şu anda müze olarak ziyaretçilere göster-
diğimiz tesisimizde buharla çalışan makineler var. 
Önceden bu sistemde 20 kişi çalışıyorsa, şu anda 5 
kişi çalışıyor. Teknoloji işleri nasıl kolaylaştırıyorsa 
Tarım Kredi de bizim işlerimizi öyle kolaylaştırı-
yor. 10 yıldan beri Tarım Kredinin ortağıyım. Her 
türlü hizmetinden faydalanıyoruz. Araçlarımızın 
kaskosunu dahi Tarım Krediye yaptırıyoruz. Bizim 
için zaman önemli ve Tarım Kredi bizim zamanı 
iyi kullanmamız açısından her türlü kolaylığı sağ-
lıyor” diye konuştu. 

K

Zeytinyağı için üreticiler Zeytinyağı için üreticiler 
zeytinlerini çuvallarla sıkım zeytinlerini çuvallarla sıkım 
tesislerine getiriyor.tesislerine getiriyor.
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Tarımda verimliliğe 
odaklanıyoruz 

Tarım Kredi ailesine 1996 yılında, kurumun tüm tekno-
loji ihtiyaçlarını karşılamak üzere katılan TARNET, 24. 
yaşını kutluyor. Bu süre içerisinde Tarkop ile başlayan 
teknoloji geliştirme serüveni, E-Koop, Tarpet, Çites, 
E-Dönüşüm ve Tarım Teknolojileri ile devam ediyor.

Tarnet’in faaliyetlerini gazetemize de-
ğerlendiren Tarnet Genel Müdürü 
Huzeyfe Yılmaz, Tarnet’in kuruldu-

ğu günden beri Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve iştirak şirketlerinin tüm teknoloji ihti-
yaçlarını karşılamak; kooperatif, iştirak ça-
lışanları ve çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak 
için üretmeye devam ettiğini söyledi.

Huzeyfe Yılmaz, “Şirketimiz, geçen yıllar 
içerisinde E-Koop, Tarpet, Çites,Tarnet Bel-
gem, Tarnet ERP ve E-Dönüşüm projelerini 
başarıyla tamamlamıştır. Üretmenin yanın-
da kooperatif ve şirketlerimizin her türlü 
teknoloji tedarik ve entegrasyon ihtiyaçla-

rında yanlarında olan Tarnet, maliyetleri 
optimize ederek çözümler üretmektedir. 
Tarımda teknolojinin daha etkin kullanıla-
bilmesi ve çözümlerin çiftçilerimize direkt 
ulaştırılabilmesi için görev üstlenen şirke-
timiz, vizyonuna tarım teknolojilerini yer-
leştirmiştir. Çiftçimizin girdi maliyetinin 
azaltılması, verimliliğin artırılması temel 
hedefimizdir” şeklinde konuştu. 

E-KOOP
Tarnet’in en deneyimli olduğu alanlardan 

birinin kurumsal yazılım ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere yazılım geliştirmek olduğu-
nu belirten Yılmaz, “2000 yılında devreye 
aldığımız Tarkop projesi, ülkemizin koo-
peratifçilik anlamında en büyük ve nitelikli 
projelerinden olmuştur. Burada kazanılan 
deneyim, gelişen teknoloji ile E-Koop pro-
jesinde kullanılmıştır” dedi.

TARPET
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1.443 köy 

pompası ile ülkemizin en geniş akaryakıt 

dağıtım ağlarından birine sahip olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, “Akaryakıt satışı EPDK 
regülasyonlarına tabi, güçlü bilişim sistem-
leri ile desteklenmesi gereken bir operas-
yondur. Şirketimiz geliştirdiği, alanında en 
yetenekli yazılım ürünlerinden TARPET ile 
kurumumuzun 2 bin 121 noktadaki tüm 
akaryakıt operasyonunu yönetmekte ve Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 
milyonlarca liralık giderden tasarruf etme-
sine katkı sağlamaktadır. TARPET, yenile-
nen arayüzü, güçlü altyapısı, güvenilir sis-
temi ile artık POAŞ’ın da tercihi olmuştur.

TARNET, POAŞ’ın 188 akaryakıt tanke-
rinin yönetimi işini alarak büyük bir başa-
rıya imza atmıştır” diye konuştu. 

TARNET E-DÖNÜŞÜM AİLESİ
Yılmaz, müşterilerinin, E-Belge çözümle-

rine aracılık eden Tarnetin, 2019 yılında 3,5 
milyon belgenin dijital oluşmasına aracılık 
ederek kurumlarının yaklaşık 2 milyon 200 
bin adet kâğıt maliyetinden tasarruf etme-
sini sağladıklarını söyledi.

DİĞER YAZILIM 
ÇÖZÜMLERİMİZ

Kurumsal ürünlerin dışında Tarnet ola-
rak şirketlerin özel ihtiyaçlarını da en ka-
liteli şekilde karşıladıklarını vurgulayan 
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Büyüyen 
hizmet anlayışına uygun şekilde Bereket 
Sigorta A.Ş, Bereket Emeklilik ve Hayat 
A.Ş. şirketlerimizin web sayfaları ve mobil 
uygulaması şirketimiz tarafından yenilen-
miş ve kurumumuzun müşterileri tarafın-
dan memnuniyetle karşılanmıştır.”

VERİ ODAKLI TARIM VE 
AR-GE FAALİYETLERİMİZ

“Tarımsal üretim süreçlerinde toprağa, 
bitkiye, hasada ve çevresel şartlara ait ve-
riler çok önemlidir ve doğru kullanımı ile 
üretim süreçlerindeki kararlara çok değerli 
katkılar sunabilir.” diyen Yılmaz, “Çiftçi-
mizin kadim bilgisi ile harmanlandığımız 
veriden, elde ettiğimiz bilgileri yenilikçi bi-
lişim teknolojileri ile veri odaklı tarım pro-
jemiz marifetiyle Ar-Ge projelemizi inşaa 
ediyoruz.

Çiftçimizin en önemli maliyetlerinden olan 
ilaçlamanın daha etkin yapılabilmesi, püs-
kürtülen ilacın bitkiye etkin olarak yapışması 
amacı ile elektrostatik püskürtme ucu tasarlı-
yoruz. Geliştireceğimiz çözüm ile %30 daha 
az ilaç, yaklaşık %50  daha az su kullanımı 
hedefliyor, toprağa ulaşan ilaç miktarını azal-
tarak toprak sağlımızın korunmasına katkı 
sağlamak istiyoruz. 

İlaçlamayı daha hızlı, daha etkin yapabil-
mek, maliyeti optimize etmek, tarımsal üre-
timdeki zorlukları kolaylaştırmak için geliş-
tirdiğimiz çözümlerimizden biri de Drone ile 
ilaçlama teknolojisidir. Drone ile ilaçlamayla 
%60’a varan ilaçlama zamanında iyileşme, 
%50’ye kadar maliyet optimizasyonu, hastalık-
lara hızlı müdahale, ilaçlama sırasında oluşan 
ürün kaybını engelleme gibi bir çok kazanım 
sağlanmaktadır. 

TARNET olarak çiftçimize hızlı ve yerinde 
hizmet vererek toprak analizini yapmak, so-
nuçlarını anında vermek ve doğru gübreleme-
de yardımcı olmak için ‘Yerinde Toprak Ana-
lizi’ cihazı geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı. 

“TARIMDA VERİMLİLİĞE 
ODAKLANIYOR, SAHAYA 

İNİYORUZ”

Tarnet Genel Müdürü Yılmaz, dünyada ta-
rımsal ürünlere olan ihtiyacın her geçen gün 
arttığının, verimlilik, ekilebilir alanlar ve iş 
gücünün ise azaldığının altını çizerek, şunları 
söyledi; “Tarımsal maliyetler artarak çiftçimi-
zin omuzunda yük olmaya devam etmektedir. 
Çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin azaltılma-
sı, ürün verimliliğinin artırılması amacı ile ta-
rım teknolojilerinin etkin ve doğru kullanımı 
hem ülke içi ihtiyacımızın karşılanması hem 
de ihracatta rekabet kapasitemizin artırılması 
amacı ile çok önemli hale gelmiştir. Tarnet, 
ülkemizin en büyük çiftçi ailesinin bir üyesi 
olarak çiftçilerimize bu teknolojilerin ulaş-
tırılması amacı ile yoğun bir faaliyet başlat-
mıştır. Teknoloji geliştirmenin yanında tarım 
teknolojilerini genç neslimize anlatmak da en 
az geliştirme kadar önemlidir. Gençlerimizi, 
tarıma hizmet eden çiftçilerimize sunacağı-
mız teknoloji ile buluşturmak ve farkındalık 
oluşturmak için ise Akıllı Tarım Atölyeleri 
projesi üzerinde çalışmaktayız.”

RÖPORTAJ
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Çiftçi aracısız modeli sevdi...Çiftçi aracısız modeli sevdi...

B

Tarım Kredi Kooperatifleri artık çiftçilerle alım garantili sözleşme imzalıyor. Ürünleri markete doğrudan ulaştırarak 
hem aracı sayısını azaltıyor hem de sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketici ile buluşturuyor.

ÇİFTÇİ ARACIDAN KURTULDU
alıkesir Bölge Birliğine bağlı Bursa’nın Gürsu ilçesinde çiftçi-
ler ürünlerini Migrosa veriyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
Migrosla anlaşması üzerine çiftçiler aracısız bir şekilde meyve 
ve sebzelerini tüketiciye ulaştırıyor.

Türkiye’nin verimli topraklarına sahip  Bursa’nın Gürsu  il-
çesine bağlı Kumlukalan köyünde çiftçilik yapan karnabahar 
üreticilerinin mahsulleri Migros aracılığıyla tüketiciye satı-
lıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ile Migros arasında yapılan 
anlaşma gereği kooperatif ortakları yetiştirdikleri meyve ve 
sebzeleri aracısız bir şekilde satabiliyor. 

Bu durumun tü-
ketici için daha uy-
gun fiyatla ürüne 
ulaşabileceği anla-
mına geldiğini be-
lirten Gürsu Tarım 
Kredi Kooperatifi 
ortağı Ömer Yö-
rük(34), daha önce 
3 liraya verdikleri 
karnabaharların tü-
keticiye 7 liradan 
satıldığını söyledi. 
Yörük, “Türkiye’nin 

her vilayetine sevkiyat yapıyoruz. Kış sebzesi, yetiştirmesi ve 
pazarlara göndermesi zor. Tarladan 3 liraya veriyoruz, pazarlar-
da 6-7 lira civarında satılıyor. Üretici bu zahmeti çekiyor, aracı-
lar daha fazla para kazanıyor.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Migrosla anlaşma yapması 
sayesinde ürünlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde satabil-
dikleri ifade eden Yörük, 110 dönüm tarlasının olduğunu ve 20 
dönümde karnabahar yetiştirdiğini vurguladı.

Samanlı Köyün-
de çiftçilik yapan 
Ömür Mestan(38) 
sözleşmeli üretim 
modelinin kendileri 
için büyük bir nimet 
olduğunun altını çi-
zerek, “Karnabahar, 
kırmızı kelem, ıspa-
nak, roka, brokoli 
yetiştiriyorum. Şu 
anda 20 dönümde 
ekili karnabahar var. 
Pazarlama konu-

sunda eskiden bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi, Tarım Kre-
diye satışını yapıyoruz, oradan da Migrosa gidiyor. Bizim için 
büyük kolaylık. Karnabahardan sonra ıspanak ve sonrasında 
roka yetiştireceğim.” dedi.

20 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olduğunu belirten 
Samanlı Köyü meyve üreticilerinden Ömer Türe(58) ise, “Gürsu 
Tarım Kredi Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesiyim. Bölgede; 
şeftali, armut, elma ve ayva ağaçlarım var. Yılda 200 ton civa-
rında meyve üretiyorum. Bu yıl 350 bin liralık meyve sattım. 
Türkiye’nin her tarafına gidiyor. 20 gün soğuk hava deposunda 
bekledikten sonra ürünlerin satışına başlıyoruz. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin bu yıl ürün alımı konusunda bizden talebi 
oldu. Bizim için Tarım Kredinin ürün alması son derece önemli. 
Dilerim bu durum arttırılarak her yıl devam eder” diye konuştu.

Ömer 
TÜRE

Sözleşmeli üretim, çiftçileri memnun etti

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Migros arasın-
da yapılan anlaşma sayesinde fiyatlarda bir denge 
oluştuğunu ifade eden Gürsu Tarım Kredi Koope-
ratifi Müdürü Nebile Şahin, bu sayede ürünlerin 
maliyetlerinin altında pazarlanmasının önüne geç-
tiklerini söyledi. Gürsu’da bu yıl 10 milyon liralık 
peşin alım gerçekleştirerek kooperatif ortaklarının 
zor günlerinde yanında olduklarının altını çizen 
Şahin, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçinin ya-
nında olduğunu, yıl boyu mazot, gübre, tohum, 
kredi, kömür ve sigorta gibi konularda destek ver-

diğini söyledi. Şahin son olarak Migros ile yapılan 
anlaşma sayesinde üreticiyi aracılardan kurtardık-
larını vurguladı. 

Gürsu Tarım Kredi Kooperatifi Müdür Yardım-
cısı Fatih Karaduman ise, “Çiftçilerimiz önceki 
yıllarda aracı diye tabir ettiğimiz alıcılardan büyük 
zararlar görmüştü. Bazı aracılar aldıkları ürünün 
parasını ya geç ödemiş ya hiç ödememiş, bazıla-
rının verdiği çekler karşılıksız çıkmıştı. Bu sayede 
Gürsu çiftçisini aracılardan kurtararak emeklerinin 
hakkını almalarını sağladık.” ifadelerini kullandı.

Gürsu, Kestel ve 
Barakfakıh koope-
ratifleri bu yıl top-
lamda 3 bin ton 
ürün alımı yaptı. 
12 çeşit meyve ve 
12 çeşit sebze alımı 
karşılığı üreticiye 
10 milyon TL öde-
me yapıldı. Soğuk 
hava deposundan 
çıkarılan mey-
veleri üreticilerle 
beraber işçiler pa-
ketleyerek market-
lere satılacak hale 
getiriyor.

RÖPORTAJLAR: İbrahim BİDAV 

Ömür 
MESTAN

Ömer 
YÖRÜK
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Çiftçi sözleşmeli üretimle kazanıyorÇiftçi sözleşmeli üretimle kazanıyor
Tarımsal üretimde önde gelen bölgelerden olan Bursa Karacabey, özellikle salçalık 
domates üretimi ile öne çıkıyor. Türkiye salçalık domates üretiminin yüzde 40’ını karşı-
layan Karacabey, Tarım Kredi Kooperatiflerinin devreye girmesiyle sözleşmeli üretimin 
de merkezi haline geldi.

aracabey’de her yıl 140 bin dönümlük alan-
da domates ekimi yapılıyor ve 14 domates 
fabrikası bu alanda faaliyet gösteriyor. İlçede 
kurulu salça fabrikaları yıllık 181 bin 651 
ton salça üretim kapasitesiyle çalışıyor.

Bursa’da yetiştirilen tarla ürünlerinin 
yüzde 35’i, sebze ürünlerinin yüzde 46’sı, 
hayvansal ürünlerin yüzde 13’ü ve tarımsal 
gelirin yüzde 28’i Karacabey’den karşılanı-
yor. Karacabey Tarım Kredi Kooperatifi de 
ilçede yetişen sebzeler için üreticilerle bu yıl 
ilk defa sözleşmeli üretim yaptı.

Ortakları, kooperatif vasıtasıyla sözleş-
meli üretime yönlendirdiklerini belirten 
Karacabey Tarım Kredi Kooperatifi Mü-
dürü Sedat Kural, bu kararla hem çiftçinin 
girdilerini temin ettiklerini hem de ürünün 
pazarlanmasının garanti altına alındığını 
söyledi.

Bölgede özellikle salçalık domates üreti-
minin çok fazla olduğunu vurgulayan Kural, 
“Sözleşmeli ürün olarak 25 bin ton domates, 
138 bin ton bezelye, 125 bin ton kuru soğan 

aldık. Soğanları Carrefoursa marketlere, be-
zelye ve domatesleri ise Tarım Kredi Birlik 
adına Tamek Gıdaya gönderdik. Bu sistem-
le, çiftçilerimiz hem borçlarından kurtulu-
yor hem de piyasada fiyat açısından denge 
oluyor.” dedi.

Çiftçilerin sözleşmeli ortak ürün alımın-
dan çok memnun kaldığını belirten Kural, 

talebin daha fazla olduğunu belirterek, “Biz 
aldığımız ürünlerin bedelini 15 gün içinde 
çiftçilerimize ödedik. Kimse mağdur ol-
madı ve ortaklarımızın Tarım Krediye olan 
bağı artmış oldu” diye konuştu.

Üretim yılı başında Karacabey Tarım 
Kredi Kooperatifliyle domates üretimi için 
sözleşme imzaladığını kaydeden üretici 

Naim Demirbaş(63), kooperatife 150 ton 
domates sattığını ve piyasanın üzerinde fiyat 
aldıklarını söyledi.

Bu yıl ilk defa yapılan uygulamadan çok 
memnun olduklarını dile getiren Demirbaş, 
“Bunun devam etmesini diliyoruz. Daha 
önce başka yerlere ürünümüzü satıp, para-
mızı alamıyorduk. Tarım Krediye taahhüt 
veren bütün ortaklar çok memnun ve her-
kes parasını zamanında aldı. Bu sene doma-
tes üretim sezonu bizim için iyi geçti.” dedi.

Tarım Krediye 40 ton bezelye sattığını ve 
karşılığında 60 bin TL aldığını belirten bir 
başka ortak Şaban Bayırdelen(37) ise, ürün-
lerinin piyasa koşullarının üzerinde değer 
gördüğünü vurguladı.

Geçmiş yıllara göre ödemelerini çok er-
ken aldıklarını ifade eden Bayırdelen, “Er-
ken ödemeler sayesinde faiz oranlarımız 
düştü. Borçlarımızı zamanında ödedik. İşçi-
lerimizin paralarını verdik. Bunlar fabrika-
lara kalsa 3-4 ay içerisinde ancak oluyor. Ta-
rım Kredi ise 15 gün içerisinde verdi. Daha 
önceden ürünlerimizi aynı şekilde üretiyor-
duk ama satışında sıkıntı yaşıyorduk. Tarım 
Kredinin bu tür çalışmalarının artarak de-
vam etmesini istiyoruz.” dedi.

K

HERKESİN 

HERKESİN 

KAZANDIĞI 

KAZANDIĞI 

SİSTEM
SİSTEM

Naim 
DEMİRBAŞ
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2019 yılının değerlendirmesini yapan Eyi-
ce’nin açıklamaları şu şekilde:

“Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluş 
amacına uygun olarak faaliyet bölgelerimiz-
de  yetişen silajlık mısır, dane mısır, meyve, 
sebze, hububat, yağlı tohumlar, zeytin, çeltik, 
yonca  gibi bazı ürünlerin değerlendirilmesi 
hususunda son yıllarda büyük atılımlar ger-
çekleştirilmiştir. Ortak ürünlerinin değer-
lendirilmesi ortak-kooperatif münasebetle-
rini geliştirmekte ayrıca ürün alımı yapılan 
kooperatiflerimizin mali yapısına da olumlu 
katkıda bulunmaktadır. Son yıllarda ürün 
fiyatlarının düşüklüğü, maliyetlerin yüksel-
mesi, tabii afetler sebebiyle  ürün hasarlarının 
oluşması gibi olumsuzlukların giderilmesi 
amacıyla ortak ürünlerinin değerlendiril-
mesine büyük önem verdik. Ortaklarımızın 
borçlarına karşılık birçok ürünlerde alımlar 
yaptık. 2019 yılı Aralık sonu itibariyle ortak-
larımızın 100 bin ton civarı ürününü alarak 

hem piyasada onları koruduk, hem de ürü-
nün piyasa fiyatını bulması yönünde katkı 
yaptık. 2019 yılında sadece ortak ürünlerinin 
değerlendirilmesi noktasında üreticilerimi-
zin 100 milyon lira üzerinde ürününü ala-
rak üreticimizin kazanmasını sağladık. Aynı 
şekilde kooperatiflerimizden kredi kullanan 
tüm üreticilerimizi hem de ürünlerini Bere-
ket Sigorta şemsiyesi altında çeşitli risklere 
karşı koruyoruz.

Amacımız, faaliyet bölgemizde üretim 
yapan tüm üreticilerimizi Türkiye’nin en bü-
yük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Kooperatif-
lerine kaydetmek.

Lokasyonumuzdaki tüm çiftçi ve üreticile-
rimize hizmet verme yolunda gayret sarfet-
meye devam edeceğiz. Bu anlamda faaliyet 
bölgemizdeki 3 ilimizde üreticilerimize hem 
girdi temin etme hem de ürünlerini değer-
lendirme noktasında faaliyetlerimizi hız kes-
meden sürdüreceğiz.”

“Ortaklarımızdan 100 bin ton ürün aldık”
Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, bölgenin faaliyetleri hakkında değerlendirme-
lerde bulunarak özellikle sözleşmeli üretim konusunda büyük bir atılım yaptıklarını söyledi.

KURU SOĞAN: 125 TON

KURU SOĞAN: 125 TON

TANE BEZELYE: 138 TON

TANE BEZELYE: 138 TON

SALÇALIK DOMATES:

SALÇALIK DOMATES:

 25 BİN TON
 25 BİN TON

ÇİFTÇİDEN ALINAN 

ÜRÜN MİKTARI
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Ankara U 19 1. Ligi 4. Grupta müca-
dele eden Tarım Kredispor, grupta 
oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü gör-
medi. Oynadığı maçlarda 5 galibi-
yet ve 2 beraberlik alan Tarım Kre-
dispor, lider bulunduğu klasmanda 
şampiyonluğun en güçlü adayların-
dan biri durumunda.

arım Kredispor, sezona iyi başlayarak ligde istediği 
yere ulaşmak için sağlam adımlarla ilerliyor. Ankara 
U 19 1. ligi 4. Grupta lider bulunan Tarım Kredispor, 
oynadığı 7 maçta da hiç yenilmeyerek ligin ilk yarısını 
lider tamamladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı ve Tarım Kredispor Kulüp Başkanı Davut 
Arpa, takımın gösterdiği başarının tesadüf olmadı-
ğını, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, 
“Takım oyuncularımızı tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını diliyorum. Bu sonuçlar tesadüf değil. Çok 
iyi hazırlandık. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda 
inanarak sahaya çıkıyor ve galibiyetler alıyoruz. Ligin 
ilk yarısını zirvede tamamladık. Lig uzun bir yarış an-
cak ben takımımıza güveniyorum. Bu sene beklediği-
miz şampiyonluğu kazanacağız” diye konuştu.

GENEL MÜDÜR POYRAZ’A ZİYARET
Tarım Kredispor U-19 Futbol Takımı, Tarım Kredi 

Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’ı 
makamında ziyaret etti.

Tarım Kredispor Başkanı Davut Arpa ve Teknik Di-
rektör Fahrettin İrkin, Genel Müdür Poyraz’a vermiş 
oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Genel Müdür Fahrettin Poyraz ise ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, “Sporcu olarak sadece 
fiziksel anlamda değil, hareket ve davranışlarınızla da 
örnek teşkil etmeniz gerekiyor. İyi bir sporcunun yanı 
sıra iyi bir insan olarak da toplumumuza rol model 
olmalısınız. Gelecek maçlarda hepinize başarılar dili-
yorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tarım Kredispor Başkanı Davut Arpa, ta-
kıma forma sponsoru olarak destek veren TK Birlik 
Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz’e teşekkür 
ziyaretinde bulundu. İlk yarıda aldığı başarılı sonuç-
larla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan 
Tarım Kredisporla ilgili bilgi veren Arpa, Demiröz’e 
verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek forma 
hediye etti.

T

Tarım Kredispor ilk yarıyı lider tamamladıTarım Kredispor ilk yarıyı lider tamamladı
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Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi’nde yaşayan Arzu 
ve Emine Ercan kardeşler, zorlu koşullara rağmen yıl boyu bağ bahçe 
işlerinin yanı sıra besicilik yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

zellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar, 
zorlu doğa koşullarına rağmen  aile eko-
nomisine katkı sağlamak  için yıl boyu ça-
lışıyor. Çalışkanlıklarıyla bilinen Balıkesirli 
kadınlar, hem evlerinin günlük işlerini ya-
pıyor hem de bahçede yetiştirdikleri  ürün-
leri ile baktıkları hayvanlardan elde ettikleri 
mamülleri satarak ekonomik girdi sağlıyor.

Bostancı Mahallesi’nde yaşayan Arzu 
ve Emine Ercan kız kardeşler de üretken-
liği ve çalışma azmiyle çevresindekilere 
örnek oluyor.

Yaklaşık 7 yıl önce babalarının vefatıyla 
tüm işlerin sorumluluğunu alan kız kar-

deşler, yıllardır ev işlerinin yanı sıra bağ, 
bahçe ve tarla işlerini ihmal etmiyor. Gün 
ağarmadan kalkan iki kardeş, ev işlerinin 
bir kısmını yaparak, hayvanları otlatıyor 
ve bahçe işlerine yöneliyorlar. Mevsime 
göre arazisinde farklı işlerle uğraşan Arzu 
ve Emine Ercan, kış ayının ilk günlerinde 
sisli ve yağmurlu havaya aldırış etmeden 
hazırlıklarını sürdürüyor.

“ELİMİZDEN 
GELDİĞİNCE 

ÜRETMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ”

İki kız kardeş Tarım Kredi Gazetesine 
yaptıkları açıklamada, çocukluk yaşların-
dan itibaren bağ bahçede çalıştıklarını, 
halen aynı işlere devam ettiklerini söyle-
diler.

Yaptıkları işlerin zor olduğunu anlatan 
Arzu Ercan(44), “Çayır kesiyoruz, hay-
vanlarla ve her şeyle ilgileniyoruz. Zor 
ama mutluyuz. Üretmezsek, çalışmazsak 
bir karşılık alamayız. Ürettiğimiz meyve 
ile ineğimizin sütünü satarak emeğimi-
zin karşılığını alıyoruz. Bu sayede evin bir 
kısım ihtiyaçlarını da karşılıyoruz Ayrıca 
hayvanlarımız için yonca ekiyoruz.” dedi.

Abla Ercan, çalışmaya alıştığını vurgu-
layarak, şöyle devam etti:

“Her sabah 05.30’da kalkıyoruz, kah-
valtımızı yaptıktan sonra temizliğe geçi-
yoruz. Sağdığımız sütü satıyoruz ve hay-
vanlarımızı otlatmaya çıkarıyoruz. Bağ, 
bahçe işleri her şeyi yapıyoruz. Sırtımızda 
yük de taşıyoruz, Hem erkek hem kadın 
işini yapıyoruz. ‘Bu iş ağırdır, zordur’ de-
miyoruz. Çalışmadan kesinlikle olmaz. 
Elimizden geldiğince de üretmeye devam 
edeceğiz.”

“BAĞ BAHÇE İŞLERİ 
BANA YÜK GELMİYOR”

İşleri akşama kadar bitiremediklerini 
dile getiren Emine Ercan(34) ise, “Akşama 
kadar işimiz bitmese de zorluklarına alış-
tık, başarıyoruz. Zaman zaman zorlansak 
da emeğimizin karşılığını aldığımız için 
çalışmaktan vazgeçmiyoruz, mutluyuz. 
Biz çalışmadan duramayız.” diye konuştu.

Emine Ercan, bağ bahçe işlerini yük 
olarak görmediklerinin altını çizerek, “Bu 
da bizim mesleğimiz gibi. Bu işleri severek 
yapıyoruz. Sevmeden hiçbir iş yapılmaz. 
Köyde yaşamaktan da burada çalışmak-
tan da memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında işlerin daha yoğun ol-
duğunu anımsatan Ercan, bu aylarda ise 
topladıkları mahsullerden kış için kendi-
lerine konserve, turşu gibi çeşitli yiyecek-
ler, hayvanlarına da yem hazırladıklarını 
sözlerine ekledi.

Ö

Kadın çiftçilerin yoğun mesaisiKadın çiftçilerin yoğun mesaisi

“Babamız Tarım Kredi 
Kooperatiflerine üyeydi. 

Vefat ettikten sonra ilişkimizi 
kesmek istemediğimiz için 

annemiz de üye oldu. Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin hiz-

metlerini annemizin ortaklığı 
üzerinden alıyoruz. Gece 

gündüz bize hizmet veriyor. 
Bayram veya herhangi bir 
tatil zamanı telefon edince 

hemen kooperatif açılıyor ve 
istediğimiz malzemeyi ala-

biliyoruz. Sürekli bize destek 
oluyorlar.”

“Bölgede herkes kendi bahçesin-
de ürettiklerinin satışını yapıyor. 
Sadece meyve-sebze değil, bun-
lardan ürettiğimiz zeytinyağı, 
reçel, salça, baharat gibi ürünleri 
de satıyoruz. Eskiden bütün 
ürünleri kendimize yetecek 
kadar yapıyorduk. Artık bol bol 
yapıp onları değerlendiriyoruz. 
Biliyoruz ki kadın her şeyi yapar. 
İki kardeş birlikte yapıyoruz 
bütün işleri. Geleceğimiz için ya-
pıyoruz. Aramızda ‘sen yaptın, 
ben yaptım’ olmuyor.  Kadın-
ların kendi ayakları üzerinde 
durmaları gerekiyor.”

Emine 
ERCAN

Arzu 
ERCAN






