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Tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve 
işletme kredisi kullandırılmasının esas-
ları belli oldu. Belirlenen alanlarda üre-
ticiler yüzde 25 ila yüzde 100 oranında 
düşük faizli kredi kullanabilecek.

Tarımsal üretime 
düşük faizli kredi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
çiftçilerimizin mağdur olmamaları 
için belli ürünlerde sabit faiz uygula-
masına geçtiklerini açıkladı.

§

§ 9’da

Tarımsal girdi 
kredilerine sabit faiz

GÜBRETAŞ’ın 2020 yılı faaliyetleri ve 
hedeflerine ilişkin bilgi veren GÜB-
RETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yu-
maklı, Tarım Kredi Gazetesinin soru-
larını cevaplandırdı.

§

§

§ 17’de

§ 8’de

“Tarım sektörü 
üretmeyi sürdürecektir”

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Ko-
operatif Marketlerde fiyat artışının 
olmadığını söyledi.  

Ülke genelinde teşkilatlanmış 1625 kooperatif aracılı-
ğıyla Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının ihtiyaçla-
rına cevap veriyor.

§

§ 8’de

§ 16’da

Çiftçinin kara gün dostu

Tarım Kredi Kooperatif Tarım Kredi Kooperatif 
marketlerde fiyat artışı yokmarketlerde fiyat artışı yok
§

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının piyasalara 
olumsuz etkilerini azaltmak için 
açıklanan sosyoekonomik ön-
lemler paketi (Ekonomik İstikrar 
Kalkanı) kapsamında gerekli 
çalışmaları başlattıklarını belir-
terek, “Ortaklarımızın mevcut 
durumdan olumsuz etkilenmele-
rinin önüne geçmek için gerekli 
tedbirleri aldık. Bu kapsamda 
vadesi Nisan ve Mayıs aylarında 
dolacak kredilerin anapara ve 
faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz 
olarak ertelenecek.” dedi.

ÇİFTÇİNİNÇİFTÇİNİN  
YANINDAYIZYANINDAYIZ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak koronavirüs salgınıyla mücadeledeTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede

§§Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Koronavirüs (Kovid-19)’le mücadele kapsamın-
da tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve ortakların yaşayabileceği sorunla-
ra karşı bir dizi tedbir aldı.

§ 14’te

§§
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BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğince düşük faizli tarımsal yatırım ve 
işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 
uygulama esasları belirlendi. Tarım ve Or-
man Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaş-
kanı Kararı doğrultusunda hazırlanan tebliğe 
göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, 
tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlik-
leri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve 
yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi iş-
letmeleri, 31 Aralık 2022’ye kadar belirlenen 
indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.

Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 
milyon lira arasında değişen üst limitteki kredi-
ler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi ya-
pılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şart-
ları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz 
indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak 
toplam indirim oranı yüzde 100’ü aşamayacak.

100 BIN LIRAYA KADAR 
FAIZSIZ KREDI

Geleneksel bitkisel üretim yapan işlet-
meler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kul-
lanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az 
yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. 

Geleneksel hayvansal üretim yapan işlet-
meler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kul-
lanabilecek. 100 bin üzeri kredilere ise en 
az yüzde 50 oranında sübvanse sağlanacak.

Yatırım ve işletme kredisi başvuruları, 
ilgisine göre Tarım Kredi Kooperatiflerine 
yapılacak. Başvurular Tarım Kredi Koope-
ratifleri usul, esas ve mevzuatları dahilinde 
değerlendirilecek ve uygun bulunanlara 
kredi kullandırılacak.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, da-
mızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan 
besiciliği ve küçükbaş hayvancılık konu-
larında, belirtilen illerde faaliyet gösteren 
veya gösterecek üreticiler öncelikli bölge ya-
tırımı özellikli kriterinden yararlanabilecek.

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden 
yararlanabilmek için manda dahil olmak 
üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı iş-
letmesi kurulması veya işletme kapasitesi-
nin 50 baş ve üzerine çıkarılması gerekecek.

BELIRLENEN KAPASITE 
DIKKATE ALINACAK

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden 
yararlanabilmek için ise üreticilerin, koyunda 
en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye 
sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasi-
telerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çı-
karmaları, küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 
250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları 
veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine 
çıkarmaları dikkate alınacak.

Kanatlı sektöründe ise etlik piliç yetişti-
riciliği için asgari on bin adet, kaz, ördek, 
hindi için asgari bin adet, bıldırcın için 
asgari iki bin adet, deve kuşu için asgari 
elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme ku-
ran veya kurulu işletme kapasitesini asgari 
bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı 
hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım 
ve işletme kredisi kullandırılacak.

YÜZDE 25 ILA YÜZDE 100 
ORANLARINDA DÜŞÜK 

FAIZLI KREDI
Karar kapsamında, ilgili yönetmelik hü-

kümleri kapsamında kurulmuş veya ku-
rulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat 

yatırımlarıyla makine-ekipman alımlarına 
yönelik yatırım kredisi kullandırılacak. 
Kapasite artışları ve yenilemeler de bu 
kapsamda değerlendirilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak 
üreticilerin faiz indirimli yatırım kredi-
sine başvurabilmeleri için projelerinin 
Bakanlık tarafından onaylanmış olması 
şartı aranacak.

Tohumculuk sektöründe ise üreticilerin 
yetkilendirme ve denetleme yönetmeliği 
kapsamında yetkilendirilmiş tohumculuk 
kuruluşu belgesine sahip olması ve sertifi-
kasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı 
tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile 
tohumluk üretimi yapması veya sözleşme-
li üretim yapması koşuluna bakılacak.

Belirlenen alanlarda üreticiler yüzde 25 
ila yüzde 100 oranlarında düşük faizli yatı-
rım ve işletme kredisi kullanabilecek.

Sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel 
kişilerin kredi kullanım üst limiti 50 mil-
yon liraya, geleneksel bitkisel üretim üst li-
miti 2,5 milyon liraya, geleneksel hayvansal 
üretim kredi kullanımı üst limiti 1,5 milyon 
liraya çıkarılarak küçük üreticilerin daha 
düşük faizli kredi kullanması amaçlandı.

Tebliğ 3 yıl geçerli olacak. 

Tarımsal üretime düşük faizli kredi Tarımsal üretime düşük faizli kredi 
Tarım Kredi Kooperatiflerince ta-Tarım Kredi Kooperatiflerince ta-

rımsal üretime düşük faizli yatırım rımsal üretime düşük faizli yatırım 
ve işletme kredisi kullandırılması-ve işletme kredisi kullandırılması-
nın esasları belli oldu. Belirlenen nın esasları belli oldu. Belirlenen 
alanlarda üreticiler yüzde 25 ila alanlarda üreticiler yüzde 25 ila 
yüzde 100 oranında düşük faizli yüzde 100 oranında düşük faizli 

kredi kullanabilecek.kredi kullanabilecek.

T
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ÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsünce Ankara Point Otel’de 
11 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıya; Türki-

ye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdür Yardımcıları Muaz 
Saka, Ahmet Bağcı ve Mehmet Yener’in yanı 
sıra Merkez Birliğinde görev yapan daire baş-
kanları, birim müdürleri ve her iki kurumdan 
proje ile ilgili görevlendirilen personel katıldı.
Tarım Kredi ve TÜBİTAK arasında imzala-
nan işbirliği protokolü kapsamında geliştiri-
len “Tarım Kredi Kooperatifleri Dijital Dönü-
şüm Projesi”nde, düzenlenen proje başlangıç 
toplantısıyla ilk adım atılmış oldu.

TÜBİTAK BİLGEM YTE işbirliği ile 
gerçekleştirilecek projeyle kooperatif or-
taklarına daha verimli hizmet sunulması, 
insan kaynağında, iş süreçlerinde bilgi ve 
iletişim altyapısında yeni  nesil teknoloji-
nin sunduğu olanaklardan yararlanılması 
amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, kooperatifçilik faaliyet-
lerini “zaman odaklılık” ve “ortak mem-
nuniyeti” ölçütleriyle sağlamaları, “ku-
rumsal sistemin” kurulması, işletilmesi 
ve devamlılığı doğrultusunda çalışmalar 
yapılacak.

“EN TEMEL MISYONUMUZ 
SAĞLIKLI GIDAYA ERIŞIMI 

SAĞLAMAK”
Toplantının açılışında konuşan Genel 

Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, insanoğlu-
nun yaradılışından ölümüne kadarki sü-
reçte en önemli ihtiyacının sağlıklı gıda ile 
beslenme olduğunu ifade ederek, “Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak en temel mis-
yonumuz insanların bu sağlıklı gıdaya eri-
şimi ve kontrolü noktasında değerler zin-
cirinin her birinde rol almak, bu sağlıklı 
gıdaya vatandaşlarımızın hem kaliteli hem 
de uygun fiyata erişimini sağlamak” dedi. 

“Bu işi yapmak isteyen herkesin, en 
temel tüketici hakkı olan sağlıklı gıdaya 
ucuz ve kaliteli bir şekilde ulaşma hakkı 
çerçevesinde bir akreditasyona tabi tutul-
ması gerekiyor” diyen Poyraz, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bu sürecin kontrol altına alınması gere-
kiyor. Şu anda Türkiye’de sertifikalı tohum 
üretimi var.  Ancak gerçek anlamda yüzde 
kaç sertifikalı tohum kullandığımızı hala 
bilmiyoruz. Gübre kullanımı noktasında 
hala sağlıklı bilgiye sahip değiliz. En sıkın-
tılı süreçlerden bir tanesi olan bitki koru-
ma ürünlerinin kullanımı noktasında da 

hala sağlıklı veri yeterince yok. Olması ge-
reken tüm bu süreçlerin her birinin hem 
insan hem nesne bazında akreditasyona 
tabi tutulması gerekiyor. Bunu yapmak 
için de bizim Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak Merkez Birliğimiz, bölge birlikleri-
miz ve kooperatifimizle bu süreçlere hazır 
hale gelmiş olmamız gerekiyor.” 

“DIJITAL TEKNOLOJI 
HEDEFLERIMIZE 

ULAŞMA NOKTASINDA 
ÖNEMLI”

Türkiye’de bir sene üreticinin sevinip 
tüketicinin üzülürken, diğer sene de tü-
keticinin sevinip üreticinin üzülebildiğini 
kaydeden Poyraz, “Bu yanlış giden dön-
günün artık değişmesi lazım. Biz Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak üretimin her 
aşamasında, değerler zincirinin sağlıklı bir 
şekilde oluşturulması noktasında sorum-
luluğumuzun bilincinde olarak yolumuza 
devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin hedef-
lerinin belli olduğunu vurgulayan Genel 
Müdür Poyraz, “Hedeflerimiz belli. Dijital 
teknoloji ve bunun yaygın kullanımı bizim 
bu hedeflere ulaşma noktasında elimizdeki 

en önemli güç kaynaklarından. Tek başına 
beşeri güçle yapmak yerine şu anki tekno-
lojiyi ve yapay zekayı kullanırsak, olur mu 
acaba diye düşündüğümüz her projenin 
hep birlikte olduğunu göreceğiz. Kurum 
olarak dijital alt yapımızı sağladığımız 
zaman üreticiler ile irtibat noktalarımızı 
geliştireceğiz. Ortaklarımıza sunduğumuz 
hizmetler için kendi personelimizin eğiti-
mine de önem vereceğiz” dedi.

“BIRLIKTE ÜRETIME 
DAYALI BIR IŞBIRLIĞI”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal da Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde 
dönüşüm, yükselen teknoloji eğilimleri-
nin çözüm sağlaması beklenen uygulama 
alanları, gıda güvenliği, dijital tarım çö-
zümleri konularına yönelik sunum yaptı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, bilgiyi, tekno-
lojiyi üretmek ya da onu transfer etmek 
değil, işi birlikte yapmak ve sürdürmekle 
ancak başarıya ulaşılacağını belirtti.

Yapılan bu ve bunun gibi çalışmaların 
ülkemiz için, makro boyuttaki politika-
larla olan ilişkisi boyutuna bakıldığında; 
tüm kurumların kendilerine 11. Kalkınma 
Planını referans doküman olarak aldığına 
vurgu yapan Mandal, bu planda bahsedi-
len ana eksenlerdeki hedeflere ulaşmanın, 
Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde yapılacak 
gelişmelerle sağlanabileceğini söyledi.

Gıda ve tarımın ülkemizin geleceğinde-
ki en önemli ana eksenlerden olacağının 
altını çizen Mandal, “Tarım ve gıda ko-
nularında çalışıyor olacağımız yöntemin 
de bize hem bugün hem de gelecek için 
katkıda bulunacağını düşünüyor ve başla-
tılan bu sürecin sadece dijital dönüşümle 
sınırla olmayacağını, bunun aynı zaman-
da gıda ve tarım alanındaki diğer eksen-
lere de yayılacağını biliyoruz. Birlikte 
üretime dayalı bir işbirliği için başlatılan 
bu girişime desteklerinden dolayı Tarım 
Kredi Kooperatiflerine teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK 
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nuriye Ünlü 
tarafından proje ile ilgili bir bilgilendirme 
sunumu yapıldı.

“Dijital Dönüşüm “Dijital Dönüşüm 
Projesi” başladıProjesi” başladı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜBİTAK 
arasında 2019 yılında yapılan iş birliği kapsamında 
“Dijital Dönüşüm Süreç Çalışma Grupları ve Proje 
Başlangıç Toplantısı” düzenlendi.

T

Tarım Kredi Kooperatiflerinde
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arım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlü-
ğü’nde gerçekleşen imza törenine, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, KOOP-İŞ Sendikası 
Başkanı Eyüp Alemdar, Tarım Kredi Genel 
Müdür Yardımcısı Muaz Saka, İnsan Kay-
nakları Daire Başkanı Davut Arpa, I. Hukuk 
Müşaviri Mücahit Çetin, Disiplin ve Özlük 
Müdürü İrfan Çalışan, Eğitim Müdürü E. 
Murat Odacıoğlu, Kredi Politikaları Mü-
dürü Veysel Tolga Atik ve Mali İşler ve Mu-
hasebe Müdürü Fatih Oğuzhan, KOOP-İŞ 
Genel Sekreteri Metin Güney, Genel Mali 
Sekreter Osman Aksoy, Genel Teşkilatlan-
dırma ve Eğitim Sekreteri Murat Türkekul 
ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği ve KOOP-İŞ Sendikası yetkilileri katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması-
nın ardından açıklamada bulunan Genel 
Müdür Poyraz, toplu sözleşmenin 3 yıllık 
dönemi şekillendireceğini söyledi. “Tarım 
Kredi Kooperatifleri Türkiye’de Türk tarı-
mının olmazsa olmaz, öncü niteliğindeki 
kooperatif yapılanması” diyen Poyraz, 
şöyle konuştu:

“Tarım Kredinin köklü bir geçmişi, 
kültürü, teamülleri, geleneği var. Türk ta-
rımının daha iyiye gitmesi, çiftçimizin, 
ortaklarımızın emeğinin karşılığını alması 

noktasında ciddi faaliyetleri var. Yeni dö-
nemde biz Tarım Kredi rol model olacak 
şekilde kooperatif ve birlik yapılanmaları-
nın güçlenmesi için gayret sarf edeceğiz. 
Bir elimizi Türk çiftçisine uzatırken, diğer 
elimizle de 82 milyon insanımızı kucak-
layacak şekilde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki sü-
reç Tarım Kredi açısından yeniliklerin bir 
arada yaşandığı bir süreç olacak. Bu köklü 
kuruluşun, geçmişten gelen tecrübesinin 
de bu yenileşme sürecinde önemli katkı 
sağlayacağını düşünüyorum.”

“IŞ ORTAMINDAKI 
HUZUR TÜM HAYATI 

ETKILER”
Geçmişte yapılan iyi örneklerin geleceğe 

taşınması gerektiğine işaret eden Poyraz, 
şunları kaydetti: “Kurumumuzun tecrü-
besi bizim için olmazsa olmaz bir rehber 
olacak. Biz üst yönetim olarak ne kadar 
politika belirlersek belirleyelim, bunların 
başarısı kendi personelimizin bu hedeflere 
inanmasına, bu süreci birlikte yönetme-
mize bağlı. Kooperatifçiliğin nasıl olması 
gerektiği noktasında tüm Türkiye’ye örnek 
olma sorumluluğumuz var. Bireysel an-
lamda da istiyoruz ki personelimiz, işini 

yaparken mutlu olsun. Bu mutluluğunu 
akşam evine götürsün, eşiyle çoluk ço-
cuğuyla paylaşsın. Çünkü iş ortamındaki 
huzur, kişinin tüm hayatını etkileyecek 
derece önemli. Onlardan ricamız da şu; 
evlerine götürdükleri mutluluğu orada 
bırakmayıp, ertesi gün tekrar kuruma ge-
tirmeleri. Bunu büyüterek devam ettirme-
miz gerekiyor. Neticede hep birlikte üret-
me mecburiyetimiz var.

Yeni dönemde ortaklaşa belirlediğimiz 
ilkeler, usuller çerçevesinde de arkadaşla-
rımızın kuruma olan katkıları, kurumu-
muzun ülkemize Türk tarımına katkıları 
da artarak devam edecek. Bu vesileyle 
görüşmeler sırasında karşılıklı anlayışla 
bu işi bu aşamaya getiren hem sendika ta-
rafındaki yönetici arkadaşlarımıza hem de 
Merkez Birliği tarafındaki yönetici arka-
daşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem 
kurumumuz açısından, hem sendikamız 
açısından hem de Türk tarımı açısından 
hayırlı bir işe imza atmış olduk. Hayırlı 
olsun.”

“KATKI VERMEYE 
HAZIRIZ”

KOOP-İŞ Başkanı Eyüp Alemdar ise 
KOOP-İş Sendikasını 1964 yılında Ta-

rım Kredi çalışanlarının kurduğuna işaret 
ederek, “Ben de 1991 yılında Tarım Kre-
diye girdim. Her yerde de gururla ifade 
ediyorum. Ben Tarım Kredinin disiplini-
ni kültürünü aldım diyorum. O heyecan-
la hala devam ediyorum. Hiçbir zaman 
geldiğim yeri, Tarım Krediyi unutmadım. 
Tarım Kredi’de çok zor günleri hep bera-
ber atlattık. 2002 yıllarında bütün büyük 
birlikler kapandı. Dünya Bankası rapor 
verdi. Ama Tarım Kredi 2003 yılında bir 
görev değişikliği ile birlikte, büyük bir he-
yecanla beraber bugünlere geldi. Biz sen-
dika olarak Tarım Kredinin daha iyi yer-
lere gelmesi için elimizden gelen her ne 
varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. 
Özellikle bu ürün alımlarıyla ilgili heyeca-
nınızı, Tarım Kredi olarak çizdiğiniz yeni 
vizyonunuzu büyük bir zevkle izliyoruz. 
Katkı vermeye de hazır olduğumuzu be-
lirtiyoruz” dedi.

Alemdar, “Performans sistemi ile ilgili 
çok önemli bir karşılıklı güven hissi oldu. 
Eminim ki bu hissi başarılarla beraber, 
karşılıklı olarak bu işi de atlatacağız. Bü-
tün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür edi-
yorum. Hem Tarım Krediye hem sendi-
kamıza hem bütün çalışanlarımıza hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

T

24 Ocak’ta meydana gelen ve merkez 
üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem 
felaketi nedeniyle, Elazığ ve Malatya ille-
rinde bulunan birim kooperatiflere kayıtlı 
ortaklar için 3 ay süreyle mücbir sebep hali 
kabul edildiğini belirten Müdür Karaba-
tak, “Elazığ ve Malatya illerinde bulunan 
kooperatiflerimize kayıtlı olup, 24 Ocak 
2020 tarihi itibariyle kanuni takip hesap-
larında borcu bulunan ya da bu süre zar-
fında borcu kanuni takip hesaplarına ak-
tarılan ortaklarımız hakkında yasal takibe 
başlanmayacak. Daha önceden hakkında 
icra takibine başlanan ortaklarımız hak-
kında ise, mücbir hal süresince herhangi 
bir işlem yapılmayacak.” sözlerini kaydetti.

Çiftçilerin finansman ihtiyaçlarının 
sağlanabilmesi için aynı zamanda Türkiye 
Bankalar Birliği risk merkezince de müc-
bir hal düzenlemesi yapıldığını da belirten 
Karabatak, “Mücbir hal süresince ortakla-
rımızın bankalar nezdindeki risk durum-
larının olumsuz etkilenmemesi için Türki-
ye Bankalar Birliği Risk Merkezine takibe 
düşen ortakların bildirilerek bu durumda 
olan çiftçilere kolaylık sağlandı.” ifadeleri-
ni kullandı.

2019 yılında 210 milyon TL kredi kul-
landırılıp 320 milyon TL satış yaparak 
Ziraat Bankasından sonra üreticimize en 
fazla kredi sağlayan kuruluş olduklarının 
altını çizen Karabatak, “Önceliğimiz; üre-

ticilerimizi kaliteli üretime yönlendirerek 
daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak, 
tarımın her alanında verdiğimiz kredile-
rin üretime dönüşmesini sağlayarak Türk 
tarımına ve bölgemiz üreticilerine hizmet 
etmek, onların her türlü ihtiyaçlarını kali-
teli, uygun ve zamanında karşılayıp, hasat 
zamanında çiftçilerimizin mahsullerini 
değerlendirmektir.” dedi.

HAYVANCILIKTA YÜZDE 
YÜZE VARAN FAIZ 

INDIRIMLI KREDILER
2020 yılı içerisinde Tarsim Sigortası 

yaptıranlara bitkisel ürün kredilerinde 50 

bin TL’ye, hayvancılık kredilerinde 100 
bin TL’ye kadar %100’e varan faiz indirimli 
krediler kullandırıldığını da söyleyen Ka-
rabatak, ayrıca yıllık %5,5 sabit maliyet 
ile kooperatif ortağı çiftçilerin gübre, to-
hum ve yem ihtiyaçlarının karşılandığını, 
bunun yanı sıra Tarsim sigortası yaptıran 
ortaklara 150 gün vadeli faizsiz motorin 
kredisi ve 60 gün vadeli faizsiz yem kredisi 
kullandırıldığını belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifleri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası 
(KOOP-İŞ) arasında, Merkez Birliği, Bölge Birlikleri 
ve Kooperatif çalışanlarını kapsayan 01.01.2020-
31.12.2022 tarihleri arasında yürürlükte kalacak 
yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Toplu iş sözleşmesi Toplu iş sözleşmesi 
imzalandıimzalandı

Depremzede çiftçilere destek
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“11. GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı” (GAPTARIM) ile 
“16. GAP Gıda Fuarı” (GAPFOOD) Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
ziyaretçilerini ağırladı.

Gaziantep, fuarlara Gaziantep, fuarlara 
ev sahipliği yaptı...ev sahipliği yaptı...

Fuarların açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tür-

kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy, Gazian-
tep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Gaziantep Bölge 
Müdür Yardımcıları Levent Uslu ve Hasan Şentürk, 
ile çok sayıda davetli katıldı.

Ekonominin ve savunma sanayisinin ayakta dur-
ması gerektiğini vurgulayan Gül, “Cephede gencecik 
çocuklar, silahlı mücadele sırasında şehit düşerken 
Gaziantep sanayi ve ticareti ayakta tutmak için çalı-
şıyor. Aslında topyekün mücadele yapıldığını görü-
yoruz. Gaziantep üreten bir şehir. Burada herkesin 
katkısı var. Daha iyisini hep birlikte yapacağız.” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin de gıda güvenliğinin önemine dikkat 
çekerek; tarımın, toprağın ve suyun korunması 
gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin bereketli topraklar üzerinde ku-
rulduğunu dile getiren Şahin, “Mezopotam-
ya’nın kalbindeyiz. Doğu Akdeniz’e açılan kapı-
yız. Çeşitlilik bakımından büyük bir hazinemiz 
var.” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Böl-
ge Birliği standını ziyaret eden Gaziantep Valisi 
Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin ve beraberindeki heyet, memnuniyetlerini 
dile getirdiler.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerine bağlı 
kooperatiflerde görev yapan aday personele yö-
nelik ‘2. Dönem Aday Personel Mevzuat ve Yetiş-
tirme Kursu’ düzenlendi. 

2020 hizmet içi eğitim programı 
kapsamında İzmir, Antalya, Kay-

seri, Malatya, Şanlıurfa Bölge Bir-
liklerine bağlı kooperatiflerde görev 
yapan 101 aday personele yönelik 
‘Aday Personel Mevzuat ve Yetiştirme 
Kursu’ yapıldı. 

Gerçekleştirilen eğitimin sonunda 
yapılan değerlendirme toplantısına, 
İnsan Kaynakları Daire Başkanı Da-
vut Arpa ve Eğitim Müdürü Emre 
Murat Odacıoğlu katıldı.

İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Davut Arpa, toplantıda yaptığı ko-
nuşmasına, İblid’de şehit olan asker-
lerimize rahmet, şehit ailelerine ve 
milletimize de başsağlığı ve sabırlar 
dileyerek başladı.

Eğitimde verilen derslerin önemin-
den bahseden Başkan Arpa, aday per-
sonele “Kendinizi yetiştirip, geliştirerek, 
mesleki yeterliliğinizi de tamamlayarak 
emekli oluncaya kadar iyi birer koope-
ratifçi olarak çalışacaksınız” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
şirketleri ile Türk tarımının tam kal-
binde yer aldığına ve tarım sektörü 

için olmazsa olmaz bir yapı olduğu-
na vurgu yapan Arpa, “Şirketlerimiz 
vasıtasıyla her türlü tarımsal girdiyi 
temin etmekteyiz. Sözleşmeli üretim 
yaparak, çiftçilerimizin ürettiği ürün-
leri şirketlerimizde işleyip, çiftçimize 
ve ülke ekonomisine katkıda bulun-
makta ve refah seviyelerinin artması-
na yardımcı olmaktayız. Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak, güvenli gıda 
arzını tüketiciye sunma noktasında 
çok önemli bir görev üstlenmekteyiz. 
Bugünkü sistemden daha teknolojik 
bir sisteme geçmeye çalışmaktayız. 
Bu süreçte sizler de kendinizi mesleki 
ve sosyal alanda geliştirerek kurum-
sal gelişmeye katkıda bulunacaksı-
nız” ifadelerini kullandı.

Eğitim Müdürü Emre Murat 
Odacıoğlu da işe yeni başlayan aday 
personele yönelik düzenlenen bu eği-
timlerin personelin mesleki anlamda 
kendisini geliştirmesine yardımcı 
olacağını, kooperatiflerde öğrenme-
ye başladıkları iş ve işlemlerin mev-
zuatını da öğrenerek daha etkin çalı-
şacaklarını söyledi.

‘2. Dönem Aday ‘2. Dönem Aday 
Personel Mevzuat Personel Mevzuat 

ve Yetiştirme Kursu’ ve Yetiştirme Kursu’ 
tamamlandıtamamlandı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Tedarik Daire Başkanlığı tarafından, Böl-
ge Birlikleri Tedarik Yönetmenliklerinde 

görev yapan Yönetmen ve Yönetmen Yardımcıla-
rının katıldığı toplam 34 personele tedarik yöne-
timi modül eğitimi verildi. Eğitimin açılışına ka-
tılan Tedarik Daire Başkanı Veli Altunkaş “Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin teknolojiye bağlı yaşanan 
değişikler doğrultusunda kendisini yenilediğini, 
bu kapsamda Tedarik Daire Başkanlığınca da 
E-Koop Otomasyon sistemine Tedarik Yönetimi 
Modülü ’nün eklendiğini, Tedarik Yönetimi Mo-
dülüyle Bölge Birliği ve Kooperatif çalışanlarının 
Merkez Birliğince yapılmış veya yapılacak satıcı-

lık sözleşmelerinin daha kolay takibi, elektronik 
arşivleme ile kağıt israfının önüne geçilmesi, or-
taklarımıza alternatif ürün ve fiyat seçeneği su-
nulması, firmaların sözleşme fiyatlarının üstünde 
satışların önlenmesi gibi bir çok faydanın sağla-
nacağını” ifade etti. 

Tedarik Yönetimi Modülü eğitimi, Yönet-
men Yardımcısı Mesut Şahin ve Nihal Dayı 
tarafından teorik ve uygulamalı olarak verildi. 
Düzenlenen eğitimde Kalite Denetim ve Satın 
Alma Müdürü A.Furkan Özata, Mekanizasyon 
ve Enerji Müdürü Mert Eser Akçay,  Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Müdürü Ahmet Namaldı da 
hazır bulundu.

Merkez Birliğinde Tedarik Merkez Birliğinde Tedarik 
Yönetimi Modül EğitimiYönetimi Modül Eğitimi  
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yaklaşık 8 bin çalışanıyla koronavirüs sal-
gını nedeniyle evlerinden çıkamayan ya da tarımsal üretimin devamı için 
çalışmak zorunda olan çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.

Çiftçinin kara gün dostuÇiftçinin kara gün dostu

ünyada ve Türkiye’de Kovid 19 salgınıyla mücade-
le devam ediyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri de sosyal izolasyon ve salgının yayılmasının 
önlenmesi amacıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş 
ve üzeri çiftçiler ile tarımsal üretimin sürmesi için 
çalışmaya devam ediyor. Ortakların ihtiyaçlarının 
karşılanması aralıksız sürüyor. Ülke genelinde teş-
kilatlanmış 1625 kooperatif aracılığıyla Tarım Kre-
di Kooperatifleri, ortaklarının ihtiyaçlarına cevap 
veriyor.

KARANTINA BÖLGESINDE DE 
TARIM KREDI

Ortaklarından gelen çağrılara en hızlı şekilde ce-
vap veren Tarım Kredi personeli gerekli tüm ted-
birler doğrultusunda talepleri karşılıyor. Erzurum 
Bölge Birliğine bağlı Kars Dağpınar Tarım Kredi 
Kooperatifi çalışanları, koronavirüs sebebiyle ka-
rantina bölgesi ilan edilen Kars Dağpınar Beldesin-
de, tarımsal üretimin aksamaması için çiftçilerin 
mazot, gübre gibi tarımsal girdi ihtiyaçları tedarik 
ediyor.

HEM VATANDAŞLARA HEM DE 
GÖREVLILERE DESTEK

Ankara Bölge Birliğine bağlı 1204 Sayılı Yörüklü 
Tarım Kredi Kooperatifi hinterlandında bulunan 
ve karantina altına alınarak giriş ve çıkışın yasak 
olduğu Oyaca köyünde de çiftçilerin talepleri kar-
şılandı. 71 yaşındaki Battal Gazi Kemeç’in talep-
lerini kendisine teslim eden Kooperatif yetkilisi 
Soner Canbolat, ortakların ve köy girişinde görevli 
Jandarma ekiplerine de kolonya teslim etti. 2326 
Sayılı Osmancık Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri 
ise Karaköy’den 67 yaşındaki İsmail Hakkı Ayva’ya 
çeltik tohumu teslim etti..

TANKERLE MOTORIN 
TEDARIĞI

Dünya genelinde devam etmekte olan koronavi-
rüs salgını sebebiyle, Samsun’da ortakların sağlığı 
düşünülerek mobil tankerlerle motorin ihtiyaçları 
kapılarına kadar ulaştırıldı. Şanlıurfa’da ise evden 
çıkamayan 65 yaş ve üstü çiftçilerin köylerine gi-
dilerek ihtiyaçları karşılandı. 2198 Sayılı Kızıltepe 
Tarım Kredi Kooperatifi 1884 nolu ortağı Sinan 
Koçhan‘ın Akyazı köyünde talep ettiği sıvı gübre ve 
zirai ilacı teslim edildi.

VIDEOKONFERANS 
ILE DEĞERLENDIRME 

TOPLANTISI
Bölgelere bağlı kooperatiflerde çalışmalar tüm 

hızıyla ve aralıksız sürerken Merkez Birliğinde 
Genel Müdür Dr. Fahretin Poyraz’ın başkanlığın-
da belge müdürleri ile videokonferans sistemiyle 
koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, ko-
ronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri, tarımsal 
üretimin kesintisiz devamı için yapılan çalışmalar 
ve 65 yaş üstü ortakların taleplerinin karşılanması 
değerlendirildi.

Öte yandan Genel Müdür Poyraz, Genel Müdür 
Yardımcısı M. Okan Ateş ile Ankara Kahraman-
kazan’da bulunan Tarım Kredi Kooperatif Market 
Operasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret ederek, 
stok durumu ve market operasyonları hakkında da 
yetkililerden bilgi aldı.

D

Tarım Kredi her koşulda çiftçinin yanında

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Bir-
likleri ile Kooperatif hizmet binalarında yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon gerçekleşti-
rildi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde koronavirüse karşı alınan 
tedbirler kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve kooperatiflerin 
hizmet binalarında servis odaları ve toplu kullanım alanları 
detaylı olarak dezenfekte edildi.

Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalış-
ma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere 
ofislerde hijyen ve temizlik sağlandı. Lavabo, tuvalet, banyo, 
merdiven kenarlıkları, musluk, yemekhaneler, yatakhaneler, 
asansörler vb. ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilerek 
hijyen şartlarına azami uyulması için tedbirler alındı. Kurum 
personeline konu ile ilgi bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, Koronavirüs Bilim Kurulunun konu ile ilgili 
tavsiyeleri dikkate alınarak salgının daha fazla yayılmasının 
önlemesini teminen uzaktan çalışma ve nöbet sistemi devreye 
sokuldu. Asgari personel bulunması gereken işler için perso-
nelin kuruma girişlerinde ateş ölçümleri yapıldı. Kurum hiz-
met binalarında dezenfektan kutuları yerleştirilerek, çalışanla-
ra gerekli bilgilendirmeler sağlandı.

Koronavirüse 
karşı ilaçlama yapıldı

KARSKARS

ANKARAANKARA

ŞANLIURFAŞANLIURFA

SAMSUNSAMSUN
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enel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Dünya 
Gazetesi’ne, kredi ve sabit faiz uygulama-
ları, sözleşmeli üretim ve Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatif Marketlerle ilgili açıkla-
malarda bulundu.

Kullandırdıkları kredilerin yüzde 80’ini 
ayni olarak verdiklerini ifade eden Poy-
raz, “Daha önce değişken faizli kredi kul-
landırıyorduk. Girdiyi verdikten sonra, 
hasat döneminde parasını alırken, faiz 
yükselmişse, fiyat da yükseliyordu. Özel-
likle 2018’deki döviz ve faiz artışında hem 
çiftçimiz hem de biz mağduriyet yaşadık. 
Bunu gidermek için belli ürünlerde sabit 
faize geçmeyi öngördük. Şu an Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın kararnamesi kapsa-
mında sertifikalı tohum, kimyevi gübre ve 
karma hayvan yeminde sabit faizli kredi 
uygulamasına geçtik. Bu ürünleri yüzde 
5.5 sabit faizle kredilendiriyoruz. Akarya-
kıt haricindeki tüm tarımsal girdileri sabit 
faiz üzerinden kredilendirmeye de en kısa 
sürede geçmeyi planlıyoruz” dedi. 

Genel Müdür Poyraz uygulama kap-
samında, sabit faiz uygulamasına geçilen 
üretim konularında tarımsal faaliyetlerini 
sürdüren ortakların, Tarım Kredi Koope-
ratiflerinden 10 bin lira tutarında kredi 
kullanmaları halinde, bir yıl sonundaki 
kredi maliyetinin yüzde 5,5 oranında ve 
550 lira olacağını, böylece kredi kullanan 
çiftçinin, bir yılın sonunda 10 bin lirası 
kredi anaparası ve 550 lirası vade farkı 
olmak üzere ödeyeceği toplam tutarın 10 
bin 550 lira olacağını kaydetti.

“YEM KAPASITEMIZ 2.2 
MILYON TONA ÇIKACAK”

Yemde önemli işlere imza attıklarını 
belirten Poyraz, “Bugün 1 milyon 150 
bin ton kapasiteli 10 yem fabrikamız var. 
Şanlıurfa ve İzmir’de temelini attığımız 
fabrikalarımızda üretim bu yıl başlayacak. 
Konya, Kırklareli ve Erzurum’da 3 yılık 
dönem için yaptığımız yatırım planını 
erkene çektik. Bu yatırımlar tamamlandı-

ğında kapasitemiz 2.2 milyon tona ulaşa-
cak. Yemde önemli bir işe daha imza attık. 
Süt ve yemden birinin fiyatı artınca di-
ğerinin de fiyatının artacağı inanışı, yem 
fiyatlarında yaptığımız indirim kampan-
yasıyla kırdık” dedi.

“MECBUR KALMADIKÇA 
FIYAT ARTIRMIYORUZ”

Tarım kimyasallarında mevcut fabrika-
ların yanında yeni yatırımların planlan-
dığına işaret eden Poyraz, “Manisa’da ya-
tırım bedeli yaklaşık 130 milyon TL olan 
yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Hazi-
ran ayında temelini atacağız. Tarımsal ilaç 
piyasası gerçekten çok büyük. Üstelik Tür-
kiye’nin dışa en çok bağımlı olduğu sek-
törlerden biri bitki koruma alanıdır. Ana 
hammadde genellikle Çin menşeli olup, 
bu alanda hammadde üretimi için gerekli 
olan yatırımın maliyeti de çok yüksek-
tir. Kooperatif yapılanmaları, sadece kâr 
amacıyla hareket etmedikleri için özel-
likle kriz dönemlerinde fiyat artışlarına 
karşı da daha dirençliler. Bu durum, hem 

girdiler yönüyle üretim, hem de tüketim 
tarafı için geçerlidir. Özel sektörden farklı 
olarak, hiçbir tarımsal girdide maliyeti-
miz artmadıkça, mecbur kalmadıkça fiyat 
artırmıyoruz” şeklinde konuştu.

“HEDEFIMIZ 500 MARKET”
Özellikle online satışta çok fahiş fi-

yat artışı yaşandığını kaydeden Poyraz, 
şunları söyledi: “Bazı ürün gruplarında 
istenmeyen artışlar yaşanıyor. Bizim mar-
ket projemiz ilk olarak tanzim satış dö-
neminde ortaya çıkmıştı. Projeyi, benzer 
risklerle karşı karşıya kalırsak diye hayata 
geçirmeye karar verdik. Yani perakende 
sektöründe alternatif kanal olmak isti-
yoruz. Ortaklarımızdan aldığımız doğal 
ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde 
işleyerek veya işleterek kooperatiflerimi-
zin yanı sıra kooperatif marketlerimiz 
aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz. 
Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi 
tüketicinin de hakkını koruyarak kaliteli 
ve doğal ürüne ulaşmasını sağladığımız, 
kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa 

sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi 
kooperatiflerinin ürünleri de yer alıyor. 
Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketici-
lerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere 
ulaşması açısından bir denge unsuru ola-
rak gördüğümüz kooperatif marketle-
rinin amacı özel sektörle rekabet etmek 
değil, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu 
tüm ürünlerin piyasaya tedarikini sağla-
maktır. Geçen sene 3 marketimiz vardı, 
şimdi 75 tane. Hedefimiz bu sayıyı en kısa 
sürede 500’e çıkarmak.”

2020 YILI SÖZLEŞMELI 
ÜRETIM HEDEFI 1 MILYAR TL

Tarımdaki temel problemlerin ve fiyat 
dalgalanmalarının sebebinin arz ile talep 
arasındaki uyuşmazlık olduğuna vurgu 
yapan Poyraz, şunları kaydetti: “Bunun 
önüne geçilme noktasında en önemli 
argüman da sözleşmeli üretim. Şu anda 
Türkiye’de en başarılı olarak uygulandı-
ğı yer şeker pancarı üretimi. Bunun tabi 
tüm ürün gruplarına yayılması lazım. Bu 
anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımız, 
Tarım Şurası’nda alınan karar doğrultu-
sunda ciddi çalışma yapıyor. Biz sözleş-
meli üretimde ana aktörlerden biri olmak 
istiyoruz. 2020 yılı için hedeflendiğimiz 
2,5 milyar TL’lik ürün alımının 1 milyar 
TL’lik kısmını sözleşmeli üretim kapsa-
mında almayı planlıyoruz. Ürün alımla-
rımızı orta vadede ise 5 milyar liraya çı-
karmayı hedefliyoruz. Sözleşmeli üretim 
konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma 
yapıyor. Bu çalışma tamamlandığında, 
çiftçinin emeği ve yatırım maliyetini koy-
duktan sonra satış fiyatını belirleyebilece-
ğimiz bir sistem üzerinde duruluyor. Bu 
hayata geçirildiğinde, gıda ürünlerinin 
enflasyona olan baskısı minimum seviye-
ye inecek.” 

G

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, çiftçileri-
mizin mağdur olmamaları 
için belli ürünlerde sabit 
faiz uygulamasına geçtik-
lerini, akaryakıt dışındaki 
tüm tarımsal girdilerin sabit 
faizle kredilendirilmesine 
de en kısa sürede geçmeyi 
planladıklarını açıkladı.

Tarımsal girdi kredilerine sabit faizTarımsal girdi kredilerine sabit faiz
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Mersin Bölge Mersin Bölge 
50 milyonluk 50 milyonluk 
alım yaptıalım yaptı

2019 yılında ortaklardan ürün alım konusunda büyük bir atılım ya-
pan Mersin Bölge Birliği yaklaşık 50 milyon liralık alım gerçekleştirdi. 
2020 yılında ise bu rakamı iki katına çıkararak 100 milyon liraya 
ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütah-
ya ve Kayseri Bölge Birliklerinde 2019 yılı 
değerlendirme ve istişare toplantısı dü-
zenlendi.

ersin Bölge Birliğine bağlı Mersin, Adana, Hatay 
ve Osmaniye illerinde elverişle iklim koşulları 
sayesinde  üretim yılın oniki ayı devam ediyor.  
Özellikle Ocak ayında 
narenciye ile 
b a ş l a -
yan 

ürün alımları hıyar, domates, biber, patlıcan, 
muz, patates, soğan, buğday, ayçiçeği, soya, mı-
sır, yerfıstığı ve nar gibi ürünlerin alımıyla yıl 
boyunca sürüyor. Ayrıca sadece bölgede yetişen 
hambeles(murt) gibi farklı türde meyvelerde 

üreticilerden alınarak pazarlanıyor. Yine kuş 
üzümü de baharat olarak değerlendiril-

mek üzere üreticilerden alınıyor. Şu 
anda narenciye alımlarının devam 

ettiği bölgede yıl boyunca her 
ürün hasat döneminde alınarak 

ortakların mağdur olmaması 
sağlanacak.

2019 yılında üreticilere alı-
nan ürünler karşılığı yakla-
şık 50 milyon lira ödenirken 
bu rakamın 2020 yılında iki 
katına çıkarılması hedefle-
niyor. Alınan ürünler ise ta-
rım Kredi Marketlerin yanı 

sıra Carrefour, Migros ve Şok 
gibi zincir marketlere satılıyor. 
Bozyazı, Tarsus, Tekke, Ata-

türk Tekir Çiftliği, Gerdan, Ay-
dıncık, Çınarlı, Erzin ve Sarımazı 

gibi kooperatifler de ürün alımları bü-
yük bir hızla devam ederken, ortaklarda 

büyük bir memnuniyet içerisinde. 

Kütahya Bölge Birliğine bağlı 
152 birim kooperatifin faaliyet-
lerinin incelendiği değerlendir-
me toplantısına Kütahya Bölge 

Müdürü Özkan İnci, Bölge 
Müdür Yardımcıları Mesut 

Özgür, Ali Mollaoğlu ve Serhat 
Özübek, Bölge Birliği Kıdemli 

Avukatı Lütfi İhsan Köse, Bölge 
Birliği Başkontrolörü Bahadır 
Akkuş, Bölge Birliği personeli 

ve kooperatiflerin birinci derece 
yetkilileri katıldı. Toplantıda, 

2019 yılı faaliyetlerinin değerlen-
dirmesinin yanı sıra 2020 yılında 

yapılması planlanan çalışmalar 

hakkında istişarede bulunuldu.
Bölge Müdürü İnci, 2019 
yılındaki çalışmalarından 

dolayı emeğe geçenlere teşekkür 
ederek, 2020 yılında da birlik 

ve beraberlik içerisinde mesai 
menfuru gözetmeden çalışmaya 
devam edeceklerini dile getirdi.

Bölge Müdür Yardımcılarının 
kendilerine ait birimler hak-

kında bilgilendirmede bulun-
malarının ardından karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunulan 
toplantıda 2019 yılında çeşitli 
kategorilerde dereceye giren 
kooperatiflere plaket verildi.

Kayseri Bölge Birliğinde 
değerlendirme ve istişare 
toplantısı gerçekleştirdi. 

Toplantıda 2019 yılının değer-
lendirmesinin yanı sıra 2020 
yılında yapılması planlanan 

çalışmalar istişare edildi.
Kayseri Bölge Birliğine bağlı 

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve 
Yozgat illerinde faaliyet gös-

teren kooperatiflerinin 2019 
yılı değerlendirilirken; 2020 
yılında yapılması planlanan 

çalışmalar görüşüldü.
Toplantıya Kayseri Bölge 

Müdürü Mustafa Odabaşoğlu, 
Bölge Müdür Yardımcıları İb-
rahim Onursoy, Bahadır Gül 
ve Ömer Ünal ile kooperatif 

yetkilileri katıldı.

M

Kütahya ve Kayseri 
Bölge Birliklerinde 

değerlendirme toplantısı

Hassa ve Atatürk Hassa ve Atatürk 
Tekir Çiftliği Tekir Çiftliği 

Tarım Kredi Ko-Tarım Kredi Ko-
operatifleri yılın operatifleri yılın 

ilk üç ayında 500 ilk üç ayında 500 
ton nar alımı ton nar alımı 

gerçekleştirdi.gerçekleştirdi.

KÜTAHYAKÜTAHYA

KAYSERİKAYSERİ
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esis yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve bi-
linçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle 
sektördeki öncülüğünü sürdüren GÜB-
RETAŞ, 2020 yılında da büyümesini sür-
dürmeyi hedefliyor. GÜBRETAŞ’ın, 2019 
yılını 4,3 milyar TL konsolide ciroyla ta-
mamladığına işaret eden Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve 
GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Fahrettin Poyraz, sürdürülebilir büyüme 
hedefiyle yeni yılda bir yandan yatırımlara 
hız verdiklerini söyledi. Poyraz, GÜBRE-
TAŞ’ın, diğer yandan katı gübre satışlarını 
1,8 milyon tonun üzerine çıkararak liderli-
ğini sürdürmeyi amaçladığı vurguladı.

Poyraz, 68 yıllık kurumsal birikimiyle 
sektör liderliğini sürdüren GÜBRETAŞ’ın, 
geride kalan yılı katı gübrede 1 milyon 655 
bin ton satışla tamamlarken, sıvı-toz güb-
re satışlarında ise 47,7 bin tonla bir önce-
ki yıla göre yüzde 15’lik artış kaydederek 
şirket tarihinin yeni rekoruna ulaştığını, 
ihracatta ise satış miktarını yüzde 34 artı-
rarak milli ekonomiye ürettiği faydayı bir 
adım daha ileri taşıdığını kaydetti.

“2020 YILINDA DA 
BÜYÜMENIN SÜRMESINI 

BEKLIYORUZ”
Ekonomik dalgalanmanın etkisiyle gi-

rilen 2019 yılının, yerel seçim yüküne 
rağmen Türkiye ekonomisinin normale 
döndüğü bir süreçle tamamlandığına işa-
ret eden Poyraz, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Döviz kurlarının 2018’e göre daha sta-
bil olması, faizlerin düşmesi, uluslararası 
piyasalarda ham madde ve emtia fiyatları-
nın az da olsa gerilemesi ile yurt içi gübre 
fiyatlarının düşüş göstermesi sonucu, yılın 
ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir 
talep gerçekleşti. Sonrasında iklim şartla-

rının etkisiyle tarım alanları yeterli yağış 
almadığı için talepte azalma yaşandı. Buna 
rağmen 2019 yılı ülkemizde 6 milyon ton 
gübre tüketimiyle tamamlandı. Biz de 
GÜBRETAŞ olarak toplam talebin önemli 
bir kısmını tek başımıza karşılamış olduk. 
Sektör öncüsü olmanın getirdiği sorumlu-
lukla bu yıl büyüme hızını daha da yüksel-
tip katı gübre üretimimizi geçen yıla oran-
la yüzde 9 artırarak 637 bin tona çıkarmayı 
ve satış miktarımızı yüzde 12 artışla 1 mil-
yon 846 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Böylece pazar payımızı yüzde 30 üzerinde 
tutarak pazardaki liderliğimizi sürdüre-
ceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için ilkbahar 
sezonu hazırlıklarını önceden tamamlaya-
rak 2020’ye hızlı bir başlangıç yaptık. Son 
günlerde, bütün dünya ile birlikte ülkemizi 
de etkileyen koronavirüs salgınına rağmen 
2020’nin, tarımsal üretim açısından büyü-
menin sürdüğü bir yıl olmasını umut edi-
yoruz. Bu global salgın sürecinde, sağlıklı 
ve güvenilir gıdaya erişim açısından tarım 
sektörünün stratejik önemi tüm dünyada 
daha da artmıştır. Zira bu süreçte tarım, 
aktif olarak faaliyete devam edilmesi ge-
reken sektörlerin başında gelmektedir. Biz 
de GÜBRETAŞ ve diğer iştirak şirketle-
rimizle, bu zorlu sürecin kayıpsız şekilde 
atlatılması için faaliyetlerimizi aksatma-
dan sürdürerek tarımsal girdi ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyoruz.”

Poyraz, Türkiye’nin dört bir yanında-
ki çiftçilerin özellikle şubat-nisan arası 
yoğun sezondaki gübre ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik GÜBRETAŞ’ın yaptığı 
çalışmalara değinirken, “Bu amaçla ocak 
ayından itibaren başlattığımız sevkiyatlar-
la ürünlerimizi bayilerimize ve kooperatif-
lerimize ulaştırdık. Bugünlerde ilave ihti-
yaç duyulan gübrelerin karşılanması için 
de aynı tempoyla sevkiyata devam edi-

yoruz. Yaptığımız KAP açıklamasında da 
belirttiğimiz üzere stratejik öneme sahip 
tarım sektörünün önemli paydaşlarından 
biri olmanın bilinciyle Türkiye’nin gıda 
güvenliği ve vatandaşlarımızın sağlığı için 
faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam 
etmekteyiz. Şirketimiz, şimdiye kadar 3 
aylık dönemde Türkiye piyasasına miktar 
olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 18’den fazla kimyevi gübre arzı ger-
çekleştirdi. Bu sayede çiftçilerimizin farklı 
tarımsal bitkiler için ihtiyaç duydukları 
her türlü gübreye ulaşmalarını kolaylaştır-
maya çalışmaktayız.” ifadelerini kullandı.  

“TOHUMDAN SOFRAYA 
ÜLKEMIZ IÇIN KATMA 

DEĞERLER ORTAYA 
KOYUYORUZ”

GÜBRETAŞ’ın da ana hissedarı olan 
Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi olarak, 
ekim öncesinden başlayarak ürünle-
rin tarladan sofraya ulaşmasına kadarki 
tüm süreçlerde aktif rol üstlendiklerini 
aktaran Poyraz, “Bu amaçla bir yandan 
GÜBRETAŞ gibi tarıma girdi sağlayan 
şirketlerimizle çiftçilere sunduğumuz fay-
dayı artırmaya çalışırken, diğer yandan 
bu üreticilerimizin hasat ettiği ürünlerin 
değerlendirildiği tarım kredi marketleri 
gibi zincirin uç halkasıyla tüm vatan-
daşlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve 
sağlıklı gıdaların tedarikini sağlama-
ya çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm 
aşamalarda hem üreticilerimizi hem de 
tüketicilerimizi koruyarak ülkemiz için 
katma değerler ortaya koyuyoruz. Tarım 
sektöründe üstlendiğimiz öncü rolü, kü-
resel salgın sürecinde de tarımın her bo-
yutunda sürdürmeye çalışıyoruz.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

“GÜBRETAŞ, 2020 
HEDEFLERINE 

ULAŞACAK”
GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 

Poyraz, GÜBRETAŞ’ın 2020 yılına daha 
büyük hedeflerle başladığını, her alanda 
verimliliğe ve sürdürülebilir büyümeye 
odaklandıklarını vurguladı.

Bu hedefleri, tarım sektöründeki büyü-
me potansiyelini dikkate alarak belirle-
diklerini aktaran Poyraz, “Türk tarımının 
temel yapı taşlarından olan Tarım Kredi 
Kooperatifleri ailesinin en büyük şirketi 
GÜBRETAŞ; güçlü ve yaygın bayi ağı, ye-

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü 
ve GÜBRETAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Fahrettin 
Poyraz, 2020 yılında tesis 
yatırımlarının hızla devam 
edeceğini belirterek “Top-
lam 267 milyon TL’lik yatı-
rım bütçesiyle şirket tarihi-
nin bu alandaki rekoruna 
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 
tutar, geçen yıl gerçekleş-
tirdiğimiz yatırım tutarının 
2 katından da fazla” dedi.

T

GÜBRETAŞ,GÜBRETAŞ, bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak
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GÜBRETAŞ,GÜBRETAŞ, bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak

nilikçi vizyonu ve dinamik insan kaynağı 
ile 2020 hedeflerine ulaşacaktır.” ifadesini 
kullandı.

Şirketin 2019 yılında tesis yatırımlarına 
büyük ağırlık verdiğini belirten Poyraz, bu 
dönemde GÜBRETAŞ’ın Türkiye ekono-
misi için katma değer üretmeyi sürdürdü-
ğüne işaret etti.

Poyraz, “Yatırımların gerçekleştirilme-
si açısından zor sayılabilecek bir yıl olan 
2019’da GÜBRETAŞ, önemli yatırımlara 
imza atmaya devam etti. İskenderun’da 59 
milyon TL’lik yatırımla son teknolojiye sa-
hip lojistik merkez, bölge müdürlüğü ve 
laboratuvarın da bulunduğu yeni tesisleri-
mizi 11 ay gibi kısa sürede tamamlayarak 
sonbaharda devreye alırken, bu yatırım 
sayesinde toplam depolama kapasitemizi 
yüzde 35 artırdık. Böylece hem lojistik im-
kanlar hem de o bölgeden hizmet alan iller-

deki çiftçilerimize ürünlerimizi ulaştırma 
açısından operasyonel verimliliğimizi yük-
selttik.” değerlendirmesinde bulundu. 

İskenderun tesislerindeki iskele güçlen-
dirme projesini nisan ayında tamamlaya-
cak GÜBRETAŞ’ın, Kocaeli’nde de önemli 
yatırımlar başlattığını bildiren Poyraz, “Ya-
rımca tesislerinde 2019’da inşasına başladı-
ğımız Liman Dolgu Projesi’nde de önemli 
bir aşama kaydettik. Bu projenin ilk fazını 
45 milyon TL’lik yatırımla bu yaz tamamla-
yacağız. Yarımca’da ayrıca 15 milyon TL’lik 
bütçeyle depolama tankları inşamız da de-
vam etmektedir. Bunların yanı sıra mikro-
biyal gübre projesi kapsamındaki pilot tesis 
kurulumunu ve NPK-2 ünitesinde iyileştir-
me çalışmalarıyla ilgili planlama aşamasını 
bu yıl bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl GÜBRETAŞ’ın yurt içi ve dışı 
tesis yatırımı faaliyetlerinde 129,5 milyon 
TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini belirten 
Poyraz, “Bu yıl ise şirketimizin yatırım büt-
çesindeki çıtayı daha da yükselttik. 2020’de 
tesis yatırımlarımızı hızla devam ettirmeyi 
ve toplam 267 milyon TL’lik yatırım bütçe-
siyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna 
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu tutar, geçen yıl 
gerçekleştirdiğimiz yatırım tutarının 2 ka-
tından da fazla.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

GÜBRETAŞ KIRA 
SERTIFIKASININ KREDI 
DEĞERLENDIRME NOTU

Fahrettin Poyraz, yatırımların şirket 
açısından amaçlanan faydalarını da “Sek-
tör liderliğimizi güçlendiren ve çevre 
dostu üretimi önceleyen bu yatırımlar sa-
yesinde üretim çeşitliliği ve maliyet avan-
tajlarımızı artırıyoruz. Tamamlanan ve 
tamamlanacak yatırımlardaki temel he-
defimiz, bir yandan çiftçilerimize ve tarım 
sektörüne fayda sağlarken, bir yandan is-
tihdam ve iş gücü üretmek, diğer yandan 
ise satış karlılığı artışıyla yatırımcılarımız 
için de katma değer sunabilmektir.” şek-
linde özetledi. 

Yeni yatırımlarla GÜBRETAŞ’ı daha 
güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla son 
dönemde bazı adımlar attıklarını belirten 
Poyraz, şunları kaydetti:

“Temmuz 2019’da aldığımız yönetim ku-
rulu kararıyla sermaye piyasaları vasıtası ile 
finansman oluşturmak ve şirketimizin kay-
nak yapısını çeşitlendirmek için kira sertifi-
kası ihraç sürecini başlatmıştık. Bu kararla 
GÜBRETAŞ, kaynak çeşitlerini artırırken, 
faizsiz getiri sağlayan ürünlere yatırım 
yapabilen fonlara ulaşılması konusunda 
önemli bir adım atmış oldu. Satmış olduğu 
ürün kazancı üzerinden geri ödemelerini 
gerçekleştirecek olan GÜBRETAŞ, bu sa-
yede borçlanma maliyetlerinde de iyileşme 
sağlamış olacak.”

Geçen günlerde GÜBRETAŞ’ın kira ser-
tifikası kredi derecelendirme notunun da 
açıklandığını hatırlatan Poyraz, “Bir kredi 
derecelendirme şirketinin yaptığı değer-
lendirme sonucunda GÜBRETAŞ’ın kira 
sertifikasının kredi değerlendirme notu, 
en güçlü borç ödeme kabiliyeti olan TR A1 
olarak belirlendiği açıklandı. Bu da bizim 
için memnuniyet verici bir gelişme.” ifade-
lerini kullandı.

Bu yıla, şirketin iştirak yapısıyla ilgili iki 
önemli adımla başladıklarını bildiren Poy-
raz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ocak ayında açıkladığımız ihale sonu-
cunda GÜBRETAŞ’ın deniz taşımacılığı 
sektöründe faaliyet gösteren yüzde 100 his-
sedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği 
Limited Şirketi’ndeki paylarının yaklaşık 
75 milyon dolara devri konusunda anlaş-
ma sağlayarak hisse devir sözleşmesini 
imzaladık. Diğer yandan Bilecik’in Söğüt 
ilçesindeki şirketimize ait altın madeni 
sahasıyla ilgili mahkeme kararı 30 Aralık 
2019’da sonuçlandı. Biz de yönetim kurulu 
olarak ocak ayında şirketin faaliyet konu-
ları arasında yer alan maden yatırımlarını 
gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası 
alanda faaliyet göstermek üzere yüzde 100 
pay sahibi olduğumuz GÜBRETAŞ Maden 
Yatırımları AŞ şirketini kurma kararı aldık.”

“AR-GE VE BILINÇLI 
TARIMI YAYGINLAŞTIRMA 
FAALIYETLERI ARTACAK”

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poy-
raz, yeni yılda GÜBRETAŞ’ın operasyonel ve 
finansal hedeflerini bir üst seviyeye taşımaya 
çalışırken, bir yandan da sektöre öncülük et-
tikleri Ar-Ge çalışmalarını ve bilinçli tarımı 
yaygınlaştırma faaliyetlerini de artan ivmeyle 
sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti. 

2019 yılında bu konuda önemli başarılar 
elde edildiğini aktaran Poyraz, “Özellikle 
şirketimizin Genel Müdürü İbrahim Bey ve 
çalışma ekibinin yoğun gayretleri sonucu, 
bu alanlarda önemli mesafeler alındı. Ma-
yıs 2018’de faaliyete başlayan GÜBRETAŞ 
Ar-Ge Merkezi, gündemine aldığı projeleri 
hayata geçirmeye devam etti. Bu bağlam-
da 2 yıl önce başlatılan TAGEM projesiyle 
kamu, üniversite ile özel sektör iş birliği ko-
nusunda önemli bir adım atan şirketimiz, 
buna ilave olarak 2019’da Gebze Teknik 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile 
de iş birlikleri başlattı. Tarım sektörüne ye-
nilikçi yaklaşımlar kazandıran bu proje ve iş 
birliklerinin faydalı sonuçlarını önümüzde-
ki dönem hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini 
kullandı. 

GÜBRETAŞ’ın Türkiye’de bilinçli tarım 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üre-
ticilere farkındalık kazandırılması amacıyla 
önemli faaliyetler gerçekleştirmeye devam 
ettiğini aktaran Poyraz, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda şirketimiz, 2019 yılında 
yaklaşık 4 bin 500 noktada 42 binden fazla 
tarımsal üreticiye ulaştı. 27 noktada uygula-
nan model üretim alanı uygulamalarında ise 
Türkiye ve bölge ortalamalarının üzerinde 
oranlarda verim sonuçları elde edilmesine 
önemli katkılar sağladı. Saha ekibimiz, tarım-
sal danışmanlık ve model üretim alanı uygu-
lamalarını bu yıl artırarak devam ettirecek.”

Poyraz, GÜBRETAŞ’ın, sahip olduğu 
köklü kurumsal birikim ve vizyoner yak-
laşımıyla tarım sektörüne ve bu topraklara 
değer katmaya devam edeceğini bildirdi.
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ünyada ve Türkiye’de Koronavirüs (Ko-
vid-19) ile çok çetin bir mücadelenin sür-
düğü şu günlerde salgının etkilerini en 
aza indirmek ve tarımsal üretimin sekteye 
uğramaması adına gerekli tedbirler alın-
makta. Bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri de üzerine düşeni yaparak 
geçmişte olduğu gibi bu zor koşullar altında 
da ülke çiftçimizin yanında yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının 
ve ülke çiftçisinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını 
karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zama-
nında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda 
sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz 
sürdürüldüğüne dikkat çeken Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz, konu ile ilgili yaptı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tarım Kredi olarak tarımsal ürünlerin 
ekim ve yetiştirme döneminde çiftçileri-
mizin tohum, gübre, ilaç, motorin, tarım 
makinaları vb. her türlü tarımsal girdi ih-

tiyacını uy-
gun kredi 
imkânları 
ile karşılar-
ken, ekim-
den hasada 
üreticilerimize teknik destek sağlamakta, 
hasat sonrası ise çiftçilerimizin ürünleri-
nin değerlendirilmesinde, alım yaparak 
üreticilerimizin pazarlama sorunlarına 
çözüm getiriyoruz.

Kredi faaliyetleri çerçevesinde ortakla-
rımıza tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni 
kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veri-
yor; uygun koşullarda finansmana erişim-
lerini sağlamak amacıyla piyasadaki deği-
şimler de yakından takip ediyoruz.

Bu doğrultuda, dünya genelinde gö-
rülen ve ülkemizde de etkili olan yeni 
tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının 
piyasalara olumsuz etkilerini azaltmak 

için açıklanan sosyoekonomik önlemler 
paketi (Ekonomik İstikrar Kalkanı) kap-
samında gerekli çalışmaları başlattık. Or-
taklarımızın mevcut durumdan olumsuz 
etkilenmelerinin önüne geçmek için ge-
rekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda;

30.04.2020 tarihine kadar yurt gene-
linde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas 
takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede 
yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati 
haciz kararları icra edilmeyecek.

Kredi ödemelerindeki gecikmelere es-
neklik tanınarak, gecikmeye giren kredi-
ler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 
90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle 
Risk Merkezi’ndeki siciline mücbir sebep 
notu düşülmesi sağlanacak.

Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dola-
cak olan kredilerin anapara ve faiz tutar-
ları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.”

BU ZOR DÖNEMI 
ÜRETEREK, BIRLIKTE 

AŞACAĞIZ
Tarım Kredinin, Koronavirüs salgınıyla 

mücadele kapsamında, salgının yayılma-
sını önlemek, ortaklarının, çalışanlarının 
ve toplum sağlığını korumak amacıyla ge-
rekli tedbirleri aldığının altını çizen Poy-
raz, “Merkez Birliğimiz, Bölge Birlikleri-
miz ve tüm kooperatif hizmet binalarında 
dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Tarım 
Kredi, Merkez Birliği yanı sıra Türkiye 
geneline yayılan 17 Bölge Birliği, 1.625 
Kooperatif, 197 hizmet bürosunda hizmet 
veren personelimizle üreten çiftçilerimi-
zin yanında yer almaya devam ediyoruz.

Çiftçilerimizin tohum, gübre, yem, ilaç, 
mazot gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşı-
lıyoruz. Tarımsal üretim faaliyetlerinin ke-
sintisiz devam etmesi için destek sunuyoruz.

65 yaş ve üstü ortaklarımız, ihtiyaçları-
nı ortağı oldukları kooperatifleri telefonla 
arayarak bildirebilirler” dedi.

Tarımsal üretimin, ülkece zor günler 
geçirdiğimiz bu sürecin aşılmasında bü-
yük önem taşıdığını belirten Poyraz “Çift-
çilerimiz üretmeye mutlaka devam etme-
li. Tarım Kredi olarak, Koronavirüse karşı 
çiftçilerimizin yanındayız. Bu zor dönemi 
üreterek, birlikte aşacağız” ifadelerini kul-
landı.

D

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Koronavirüs (Kovid-19)’le müca-
dele kapsamında tarımsal üreti-
min kesintiye uğramaması ve or-
takların yaşayabileceği sorunlara 
karşı bir dizi tedbir aldı.

Ömer Tekin İbrahim Bidav
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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi 
marketlerin temel amacının vatan-
daşların ihtiyaç duyduğu ürünlerin 
piyasaya tedarikini sağlamak oldu-
ğunu belirterek, “Dolayısıyla mar-
ketlerimizde satılan ve piyasada 
talep yoğunluğu oluşan ürünlerin 
fiyatlarında herhangi bir artış söz 
konusu değildir.” dedi.

P

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde fiyat artışı yokTarım Kredi Kooperatif Marketlerde fiyat artışı yok

oyraz, yaptığı açıklamada Tarım Kredi’nin Türki-
ye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu ve çift-
çilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı 
hedeflediklerini söyledi. Türkiye genelinde Tarım 
Kredi Kooperatif Marketler 70’e ulaşan şubesiyle 
vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Poyraz, 
ayrıca üreticilerin ürünlerinin son tüketiciyle bu-
luşabilmesi için ulusal market zincirleriyle de ticari 
işbirliği yapıldığını anımsattı.

Poyraz, geçen yıl üreticilerden yaklaşık 140 bin 
ton ürün 275 milyon lira bedelle alınarak ulusal zin-
cir marketler ve Tarım Kredi Birlik AŞ’ye sevk edil-
diğinin altını çizerek, bu yıl için yaş meyve ve sebze 
alım hedeflerinin 400 bin ton olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nce koronavirüs (Kovid-19) 
salgın hastalık kategorisine alınmasıyla bazı temel 
gıda ürünlerinde manipülasyonlar yaşandığını be-
lirten Poyraz, “Bugün Türkiye’de gıda ürünü arzı 
noktasında panik oluşturacak bir durum yoktur. 
Kurumumuz kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimiz-
den arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve 
kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere en az 300 
çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını 
yapmaktadır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve 
kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya 
işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Koopera-
tif Marketlerimiz ve sayıları 26 bine ulaşan ulusal 
market zincirleri aracılığıyla aracılığı ile tüketicilere 
ulaştırıyoruz.” diye konuştu.

Poyraz, gıda ürünlerinde son günlerde yaşanılan 
manipülatif fiyat artışlarından dolayı Tarım Kre-
di’nin üreticilerinin ürünlerinin piyasa değerinde 
tüketiciye ulaşabilmesi için daha aktif rol alacağının 
altını çizerek, şunları kaydetti:

“Tarım Kredi üretici ve tüketici arasından denge-
leyici bir rol üstlenmektedir. Kooperatif marketlerle 
üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de ka-
liteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasına imkan ta-
nınmaktadır. Tarım Kredi marketlerin temel amacı 
vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya 
tedarikini sağlamaktır. Dolayısıyla marketlerimizde 
satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin 
fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.”
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- 2018 yılında kurda yaşanan dalgalan-
malar 2019 yılının gübre tüketimini 
etkilemişti. 2020 yılı için Türkiye’nin 
gübre tüketimindeki öngörünüz nedir?

Ülkemizde son 5 yılın ortalamasına ba-
kıldığında yılda 6 milyon ton kimyevi gübre 
tüketildiği görülmektedir. Ekonomik kriz 
dönemlerinde tüketicilerin alım gücü ve ge-
lir beklentilerine bağlı olarak gübre tüketimi 
yüzde 10-20 oranında azalabilmektedir. 

Geçen yıl 6 milyon ton olarak normal 
seyrinde gerçekleşen tüketimin, Kovid-19 
virüs salgınının ülkemiz ve dünya ölçe-
ğinde etkilerini şimdiden öngörebilmek 
oldukça zor. Ancak toplumumuzun temel 
taşlarından birisi olan tarımsal üreticilerin, 
tüm olumsuzluklara rağmen insanların 
gıda ihtiyacını karşılamak için aynı gayretle 
üretimi sürdüreceğini ve verimli ürün için 
en önemli girdilerden birisi olan gübre kul-
lanımının geçmiş yıllar ortalamasının altın-
da kalmayacağını düşünüyorum.

- Korona virüsü salgınının dünya gene-
linde yayılması dolayısıyla gübre teda-
riki konusunda nasıl önlemler alınıyor? 
Gübre ihtiyacımız karşılanabilecek mi?

Global korona virüsü salgını, tüm sektör-
lerde olduğu gibi kimyevi gübre sektöründe 
de etkisini hissettirmektedir. Dünyadaki 
gübre üretim tesislerinin genel olarak şehir 
merkezlerinden uzak konumda olması bir 
avantaj sağlasa da tamamen riskten uzak de-
ğildir. Bunun örneği İspanya’daki bir gübre 
hammaddesi madeninin, virüsten dolayı faa-
liyetlerine ara vermesidir. Diğer ülkeler dahil 
birkaç büyük hammadde kaynağında buna 
benzer bir gelişme olması halinde, bu du-
rum tedarik ve fiyatlarda olumsuzluğa neden 
olabilir.  Bir başka örnek ise dünya piyasala-
rında fiyatlara etki edebilen en önemli azotlu 
gübre alıcılarından Hindistan’da bazı önemli 
limanların, virüs tehdidi nedeniyle “mücbir 
sebep” ilan etmesidir. Bu ülkede bazı gübre 
fabrikaları için de virüsün yayılmasına karşı 
yürürlüğe giren ulusal uygulama çerçevesin-
de 3 haftalık tesis kapatma kararı alınmıştır.

Halihazırda devletimizin üretimin her 
şartta devam etmesine dair iradesini GÜB-

RETAŞ olarak sonuna kadar destekliyoruz. 
Tüm önlemlerimizi ve virüsün ortaya çıkma-
sından sonraki eylem planımızı buna göre 
oluşturup uygulamaya koyduk. Sadece kriz 
anlarında değil, genel olarak üretim ve teda-
rik aşamalarının riskten uzak tutulabilmesi 
amacıyla tedarik ettiğimiz her hammadde 
ya da emtia için yerli ve yabancı kaynak çe-
şitlendirmesi yapmaktayız. Bu kapsamda 
uluslararası piyasalardaki tüm gelişmeleri 
yakinen takip ederek tedarik stratejilerimizi 
dinamik halde tutmaya özen gösteriyoruz. 
Tüm bu gelişmelere rağmen bütçelenen ih-
tiyaçlar ve buna bağlı yapılan bağlantılar 
doğrultusunda bu yılki gübre ihtiyacımızı 
karşılamada kayda değer herhangi bir sıkıntı 
olmayacağını öngörmekteyiz.

- 2020 yılında uluslararası gübre fiyat-
larıyla ilgili seyir nasıl olacaktır?

Maalesef ülkemiz, kimyevi gübre üreti-
minde kullanılan temel hammadde kay-
naklarına sahip değildir. Sektörde temel 
girdi olarak kullanılan azot, fosfat kayası ve 
potasyum gibi ana girdilerin yaklaşık %95’i 
yurtdışından temin edilmektedir. Bu yüz-
den gübrede özellikle hammadde yönüyle 
ithalat ağırlıklı bir çark işlemekte. Dolayı-
sıyla ülkemizdeki gübre fiyatlarını, ulus-
lararası gübre piyasası ile birlikte USD/TL 
kuru da etkilemektedir. 

Normal seyirde senenin başında ulus-
lararası kimyasal gübre fiyatları için bek-
lentimiz, 2020’de çok keskin yükseliş ve 
düşüşlerin olmadığı, yatay yönlü bir fiyat 
seyri olacağı yönündeydi. Ancak tüm dün-
yada etkisini artıran virüs salgının ortaya 
çıkması ve bunun ileriye dönük potansiyel 
etkileri ve ne kadar süreceğinin belirsizliği 
nedeniyle global alımların nasıl şekillene-
ceği; hammadde kaynakları, navlun, sevk 
merkezleri ve limanlarda ne tip yeni kısıt-
lamalarla karşılaşılacağı ve bunun arz-talep 
dengeleriyle fiyatlara nasıl yansıyacağı he-
nüz netlik kazanmış değil.

Ayrıca normalde hidrokarbon fiyatlarında-
ki düşüşün bir süre sonra azotlu gübre fiyat-
larında da düşüşe neden olması beklenirdi. 
Ancak petrol fiyatlarındaki meydana gelen 

gerileme, az önce belirttiğim gibi bu sefer vi-
rüs salgınıyla aynı döneme denk geldi. Salgın, 
arz tarafında üretim miktarları ve lojistik zin-
cirinde belirsizlikler yaratırken talebin nasıl 
gelişeceği de bir muamma oluşturuyor. 

Sonuç olarak, daha önce tecrübe edilme-
miş bir durumla karşı karşıyayız. Bu neden-
le kimyasal gübre sektöründe petrol fiyatla-
rındaki düşüşün yansıması ve genel fiyat 
seyri de önümüzdeki dönemde bu salgının 
gidişatına göre netleşecektir.

- GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge yatırımları 
nelerdir? Bu yatırımların ülkeye ve 
çiftçiye katkıları neler olacaktır?

Mayıs 2018’de Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından onaylanan GÜBRETAŞ 
Ar-Ge Merkezi, 28 çalışanı ve devam eden 5 
projesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ar-
Ge Merkezimiz, bu alandaki yenilikçi çalış-
maların yoğunlaştırılması ve etkinleştirilme-
si açısından önemli bir rol üstlenmektedir. 

Sonbaharda başlattığımız bir yatırımla 
Ar-Ge Merkezimiz bünyesinde Mikrobi-
yoloji Laboratuvarı’nın inşasını tamamla-
dık. İki ay içinde teknik ekipmanların da 
tamamlanmasıyla devreye almayı planlan-
dığımız bu laboratuvarımızda, toprağa ve 
bitkiye faydalı mikroorganizmalar içeren 
mikrobiyal (biyolojik) gübreler, mikroor-
ganizma içerikli organik ve organomineral 
gübrelerin geliştirilmesine başlanacaktır. 

Yine Ar-Ge alanında Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı  TAGEM tarafından 
desteklenen kapsamlı projemiz de ikinci 
yılında başarıyla sürdürülüyor. Bu proje 
kapsamında sıvı gübrelerin geliştirilmesi 
amacıyla 1,2 milyon TL’lik yatırımla İz-
mir’de bir pilot tesis kuracağız. Projede 
geliştirilen sıvı gübreler bu tesiste üretile-
cek, toprak altına uygulama yöntemiyle 
bitkilerin besin maddesi alım etkinlikleri 
artırılacak ve besin maddelerinde yaşanan 
kayıplar azaltılacaktır. 7 tarımsal araştırma 
enstitüsü, 2 üniversite ve 2 tarımsal ekip-
man firması ile işbirliği halinde yürüttüğü-
müz bu projede, tarım sektöründe iklimsel 
faktörlerin etkisini azaltarak verimliliği 
artıracak yeni gübre çeşitleri ve gübreleme 
ekipmanları geliştirmeye çalışmaktayız. 

Ar-Ge ekibimizin Mart 2019’da Gebze 
Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde, üniversite 

bünyesindeki Ar-Ge Serası kurulumu için 
proje aşaması tamamlanmıştır. Üniversite-
lerin ziraat ve biyomühendislik alanlarında 
yaptığımız işbirlikleri, akademik birikimle-
rin sektörümüze taşınmasını sağlayacaktır.

Diğer yandan Ar-Ge çalışmalarıyla ve-
rimlilik ve kaliteyi artırma amaçlı yeni ürün 
desenleri geliştirmeye de devam etmekte-
yiz. 81 ilden 12 binden fazla numunenin 
alındığı Türkiye Toprak Verimliliği Haritası 
projemizde elde ettiğimiz verilere göre ge-
liştirilen bölgeye ve bitkiye özel gübreler ile 
sektörün en geniş ürün çeşitliliğine sahip 
şirketi haline geldik. 

- Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayile-
re verilen ürün kaliteleri aynı mıdır?

Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayilere 
farklı kalitelerde ürün satılması söz konusu 
değildir ve olamaz. Aynı üretim hatlarında 
standartlara uygun olarak üretilen gübreler 
hem kooperatiflere ve hem de bayilere gön-
derilmektedir. 

- 2020 yılında şirket olarak hedefleri-
niz nelerdir?

2020 yılında ülkemizdeki toplam gübre 
tüketiminin, son 5 yılın ortalaması olan 6 
milyon ton civarında gerçekleşeceği öngö-
rülmektedir. Biz de GÜBRETAŞ olarak bu 
yıl katı gübre üretimimizi geçen yıla oran-
la %9 artırarak 637 bin tona çıkarmayı ve 
satış miktarımızı %12 artışla 1 milyon 846 
bin tona ulaştırmayı hedeflemekteyiz. 

2019’da yurtiçi ve yurtdışı tesis yatırım-
larımız için 129,5 milyon TL’lik bir bütçe 
gerçekleştirmiştik. 2020’de toplam 267 
milyon TL’lik bütçeyle yapılması planla-
nan bu yatırımlar sayesinde üretim çeşitli-
liği ve maliyet avantajlarımızı arttıracağız. 
Ekonomik şartların da uygunluğu halinde 
bu hedefi gerçekleştirip tarım sektörü, 
çiftçilerimiz ve ülke ekonomisi için katma 
değer üretmeyi sürdüreceğiz. 

Sadece operasyonel ve finansal hedef-
lerimizle değil, sektöre öncülük ettiği-
miz bilinçli tarımı yaygınlaştırma faali-
yetlerimizle de daha fazla noktada daha 
fazla üreticiye ulaşarak, tarımda verim 
ve kalite artışına katkılar sağlamaya de-
vam edeceğiz. 

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Kovid-19 vi-
rüsünün tarımsal ekonomilere etkilerini bugünden ön-
görebilmenin oldukça zor olduğunu belirterek, ‘Ancak 
toplumumuzun temel taşlarından birisi olan tarımsal üre-
ticilerin, tüm olumsuzluklara rağmen insanların gıda ihti-
yacını karşılamak için aynı gayretle üretimi sürdüreceğini 
ve verimli ürün için en önemli girdilerden birisi olan gübre 
kullanımının geçmiş yıllar ortalamasının altında kalmaya-
cağını düşünüyorum’ dedi.

“Tarım sektörü üretmeyi 
sürdürecektir”
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Isparta’nın Mayıs ayından Haziran ayına kadar gerçekleşen 
meşhur gül hasadına artık lavanta hasadı da eşlik ediyor. 
Temmuz aylarında en güzel manzaraları sunan tarlaları 
görmek için, Kuşçular, Kuyucak, Ardıçlı ve Aydoğmuş köy-
lerine dünyadan ve Türkiye’den pek çok turist geliyor. Ülke-
mizin en önemli lavanta üretim alanı olan Keçiborlu ilçe-
sinde yer alan Lavanta Vadisi, Fransa’nın Provans köylerini 
aratmayacak kadar büyük tarlalara ve güzelliklere sahip. Gül 
hasadı zamanında turlarla şehre gelenler tarlalara girip yerli 
halkla birlikte gül topluyor. Güllerin işlendiği fabrikalara gi-
dip nasıl işlemlerin gerçekleştiğine de tanıklık ediyorlar.

35 MILYON YILLIK GEÇMIŞ
Sevginin, aşkın, maneviyatın simgesi gül tarih boyunca 

hep çok kıymetliymiş. Her dönemde insanlığın dikkatini 
çekmiş, özellikle de kraliçelerin, sultanların ve hükümdarla-
rın vazgeçilmezi olmuş. Türk tarihinde, özellikle Divan ede-
biyatında da maneviyatı, kutsallığı, aşkı tanımlayan bir sem-
bolmüş. Fatih Sultan Mehmet’in Nakkaş Sinan tarafından 
yapılan minyatüründe, padişahı gül koklarken resmetmesi 
de, bir yandan gücün, diğer yandan zerafetin simgesi oldu-
ğunu göstermiş. 35 milyon yıllık bir geçmişe sahip bu çiçek, 
güzel kokusu ve beslenmedeki değeri nedeniyle antik çağlar-
dan bu yana efsanelere de konu olmuş, adına şiirler ve ilahi-
ler yazılmış. Gül yağı ve gül suyunun ilk olarak Hindistan ve 
İran’da üretildiği ve buradan Anadolu, Avrupa, Kuzey Afrika 
ve Doğu Asya’ya yayıldığı düşünülmekte. Fenikeliler, Yu-
nanlılar, Romalılar için gül bahçeleri çok değerliymiş. M.Ö. 
3500’lü yıllarda önce suyu bırakılarak, sonrasında M.Ö. 50’de 
ise damıtılarak gül suyu elde etme işlemi gerçekleştirilmiş.

KIYMETLI TÜR ROSA 
DAMASCENA MILL

Dünyada yaklaşık 1350 gül türü tanımlanmış. Tür-
kiye coğrafyasında 24 gül türü kayıtlı olmasına rağ-
men gül yağı elde etmek amacıyla kullanılan sadece 
Rosa Damascena Mill. Bu türün birçok çeşidi olmakla 
birlikte özellikle Trigintipetale çeşidi başta Bulgaris-
tan ve Türkiye olmak üzere Fas, Mısır, İran, Suriye, 
Hindistan ve Kafkaslar’da gül yağı elde etmek ama-
cıyla yetiştirilmekte. Rosa Damascena Mill; Isparta 
Gülü, Pembe Yağ Gülü, Yağ Gülü, Sakız Gülü ve Şam 
Gülü adlarıyla da biliniyor. Pembe renkli ve kuvvetli 
bir kokya sahip. Gül yağı gerek tıpta, gerekse kozme-
tik dünyasında artık vazgeçilmez bir ürün. Gül suyu, 
gül macunu ve gül yağı olarak işlenen gül, baş ağrısı, 
ateşlenme, bayılma, mide ağrısı, göz kanlanması gibi 
rahatsızlıkları tedavi etmekte faydalı olduğu antik 
çağdan bu yana tüm tıp kitaplarında geçmekte. Doğal 
olarak üretilen gül suyu, zararlı madde içermemesi 
nedeniyle bazı yiyecek maddeleri ve tatlılarda aroma 
olarak, cildi besleyici ve dokuları gerginleştirici özel-
liği nedeniyle vücut ve makyaj temizliğinde kullanıl-
makta. El ve cilt kremi, el ve vücut losyonu, değişik 
saç tiplerine yönelik şampuanlarda gül ve ürünleri 
kullanılmakta. Aynı zamanda beslenmede de, gülün 
reçeli, lokumu gibi pek çok ürün Osmanlı’dan bu yana 
sofraları süslemekte.

Türkiye’nin gül bahçesiTürkiye’nin gül bahçesi
Hem doğal zenginlikleri hem de antik kentleri ile ünlü Isparta, şu 
sıralar yaklaşan gül hasadı için hazırlıklarını yapıyor.

Güller sayesinde Isparta’nın adı yıllar içinde gül ile beraber anılmaya başladı...Güller sayesinde Isparta’nın adı yıllar içinde gül ile beraber anılmaya başladı...

Atatürk’ün Isparta’ya gelişinde verdiği 

talimat ile modern gül yağı fabrikasının 

1935 yılında kurulması sonucu da bu tarih-

ten itibaren gül yağı işi sanayiye dönüştü.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları da insan boyunu aşan gül ağaçları için hasat öncesi hazırlık yapı-
yor. Ortaklar bu yıl iyi bir hasat dönemi geçirmeyi umduklarını belirterek gül yağının ve gül suyunun en 
güzel halini elde etmeye çalışacaklarını söylediler. Gül bahçeleri sayesinde hasat zamanı doğal bir güzel-
liğin oluştuğunu belirten ortaklar, imkanı olanların bu güzelliğin tadını çıkarması için Isparta’ya davet etti. 
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Baharın Gelişiyle Birlikte

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda yaşa-
yan çiftçilerin tarla, bağ ve bahçe mesaisi başladı.

Geniş meralarıyla hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars’ın Arpaçay 
ilçesinde çoğalan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicile-
rin ahırlardaki zorlu mesaisi arttı.

B

T

ahar aylarının yüzünü gösterdiği Türkiye’de 
ağaçlar çiçek açtı. Son aylarda yaşanan ko-
rana virüs salgını tüm Dünya’yı etkisi altına 
alırken ağaçların çiçek açması baharın gü-
zelliklerinden sadece bir tanesi. Ağaçların 
gelinlik kız gibi süslenmesi, en güzel halle-
riyle sağa sola güzel kokular yayması, serçe-
lerin şarkısı, güneşin tatlı sıcaklığı, yağmur 
sonrası sürünen salyangozların çimlerde 
bıraktığı izler ve daha birçok şey insan ru-
hunu neşeye çağırıyor.

Çiftçiler için ise bu durum başlayacak hasat 
öncesi hazırlıkların yapılması anlamına geliyor. 

Çiftçi Mehmet Erkek, badem çiçeklerinin 
açmasıyla baharı daha çok hissettiklerini söy-
ledi. Erkek, “Yüksek kesimlerinde kar var, bu-
rada çiçek var. Biz burada terliyoruz. Bahçeyi 
dolaştım, bademlerin çiçek açtığını gördüm. 
20 güne kadar çağla oluşmaya başlar. Çok gü-
zel bir hava var. İklimin çevre barajlarının su 
toplamasıyla birlikte değiştiğini görüyoruz. 
Badem ağaçları çiçekler açtı” dedi.

arım ve hayvancılık bakımından Türki-
ye’nin önemli merkezlerinden Kars’taki 
besiciler, yeni dünyaya gelen oğlak ve ku-
zularına özenle bakıyor.

Geniş meralarıyla hayvancılığın yaygın 
yapıldığı Arpaçay ilçesinde çoğalan oğlak 
ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin 
ahırlardaki zorlu mesaisi arttı.

Yörede “baharın müjdecisi” olarak da ni-
telendirilen doğumlar, her yıl ocak sonun-

da başlayıp şubat ve martta yoğunlaşıyor. 
Besiciler, keçi ve koyunların doğumda zor-
lanmasından dolayı ahırlarda nöbet tutu-
yor, doğum sırasında hayvanlara veteriner 
gibi müdahale ediyor.

 BIBERONA KOYDUKLARI 
SÜTLE BESLIYORLAR

Yavruların sağlıklı şekilde dünyaya gel-
mesi için yoğun çaba gösteren yetiştiriciler, 

Çiftçilerin yoğun mesaisi başladıÇiftçilerin yoğun mesaisi başladı

Baharı müjdeleyen oğlak ve 
kuzulara biberonlu bakım

doğum sonrası oğlak ve kuzulara anne-
lerinden ağız sütü vererek, soğuktan ve 
hastalıklardan korunmalarına yardımcı 
oluyor.

Sürüde ezilme tehlikesine karşı yav-
ruları ayrı bölümde tutan besiciler, em-
zirmeleri için günde iki kez anneleriyle 
buluşturdukları oğlak ve kuzulardan 
aç kalanları, ineklerden sağıp biberona 
koydukları sütle besliyor.

Annesini kaybeden oğlak ve kuzulara 
da adeta anne şefkati gösteren besiciler, 
yavruların büyümesi için mayıs ayına ka-
dar yoğun bir çalışma dönemi geçirecek.

“AYNI ÇOCUKLARIMIZ 
GIBI SEVERIZ”

Besicilerden Yeter Kaya, çetin kış 
şartlarında hayvancılık yaparken zor-
landıklarını söyledi.

Yaz aylarında topladıkları ot ve sa-
manları kış aylarında hayvanlarına ye-
dirdiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

“Kışın hayvanların bakımı zor olu-
yor. Koyunlar doğum yaptığı zaman 
içinde muhakkak bulunmamız gerekir, 
bulunmadığımız zaman bazıları yavru-
larını kabul etmiyor. Bizler yeni doğan 
oğlak ve kuzulara bebek gibi bakıyoruz. 
Bazen biberonla besliyoruz yani günü-
müzü hayvanlara bakarak geçiriyoruz. 
Oğlakları, kuzuları aynı çocuklarımız 
gibi severiz.

ONLARIN BAKIMINI 
YAPARIZ, BESLERIZ, 
ÖYLE BÜYÜTÜRÜZ.”

Besici Dağıstan Kaya da bu yıl hay-
vanlarının bakımını yaparken zorlan-
dıklarını belirterek, “Bu sene erken 
doğum oldu, bakımı da zorlaştı. Do-
ğumları biraz zor oluyor, yanlarında 
olup beklememiz gerekiyor. Bu sene 
230 koyunumuz var ve erken doğum 
yapanlar oldu. Şiddetli soğuklar nede-
niyle zorlandık.” diye konuştu. 
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel lig-
lerde olduğu gibi amatör liglerde de müsabakaların 
ertelendiğini duyurdu. Tarım Kredispor’un da lider 
durumda bulunduğu Ankara 2. Amatör Küme 5. 
Grupta da maçlar ileri bir tarihe ertelendi. 

FF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 
alınan kararlar doğrultusunda, halen oynanmaya 
devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör 
Lig, 1. ve 2. amatör ligler ile 19 yaş altı kategorisi 
1. ve 2. liglerdeki müsabakaların ertelendiği belir-
tildi.

TFF İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor 
Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali 
Düşmez’in sunduğu kapsamlı rapor ile ertelenen 
amatör liglerin yeni müsabaka takviminin, geliş-
melere göre belirleneceği aktarıldı.

TARIM KREDISPOR’DAN LIGE 
MÜTHIŞ BAŞLANGIÇ

Koronavirüs salgını sebebiyle Ankara 2. Ama-
tör Küme 5. Grupta lige ara verilirken, Tarım Kre-
dispor oynadığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrıla-
rak lige müthiş bir başlangıç yapmıştı.

Ligin ilk haftasında Ankara Çakırlargücü’nü 
9-0, ikinci hafta karşılaştığı Kayaşspor’u 7-0 ye-
nen Tarım Kredispor, üçüncü haftada oynadığı 
Yenikentgücü spor maçında da 13-0’lık galibiyete 
imza attı. Bu sonuçlarla hiç gol yemeyen Tarım 
Kredispor 3 hafta sonunda lig lideri olurken +29 
averaja ulaştı.

Lige verilen ara hakkında konuşan Kulüp Baş-
kanı Davut Arpa, insan sağlığının herşeyin başın-
da geldiğini belirterek “Tüm dünyada ve ülkemiz-
de koronavirüsle mücadele için sosyal izolasyon 
uygulanmaktadır. Devletimiz ve tüm organlarıyla 
bu salgının üstesinden gelmek için canla başla 
görev yapmaktadır. Vatandaşlar olarak bizim üze-
rimize düşen vazife sosyal mesafeyi korumak ve 
görevlilere yardımcı olmak. Umarın kısa zaman-
da bu belayı def ederek günlük hayatlarımıza dö-
neriz” dedi. 

Lige böyle bir sebeple ara verilmesinin üzücü 
olduğuna dikkat çeken Arpa, “Bu yıl hedefimiz 
Fair-Play ruhuyla, 1. Amatör Lig’e yükselmek. Bu 
yıl için iddialı bir takım kurduk. Ancak liglere zo-
runlu bir ara verildi. Takım oyuncularımızın ve 
toplum sağlığı açısından bu kararı destekliyoruz. 
Bizler oyuncularımıza gerekli bilgilendirmeleri 
yaptık. Tüm vatandaşlarımızdan da gerekli hassa-
siyeti göstermelerini rica ediyoruz. Koronovirüsü 
yeneceğiz ve ligde de hedeflerimize ulaşacağız. 
Buna yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

T

Amatör lig maçlarına koranavirüs arası

Futbolda amatör 
lig maçları da 

ertelendi
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Türkiye’nin önemli şeftali üretim merkezleri arasında yer alan Çanakkale’nin 
Lapseki ilçesindeki üreticiler, meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla “erkenci 
şeftali”den umutlandı. 

apseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, 
ilçelerindeki erken çeşit şeftali ağaçlarının çiçek 
açtığını söyledi. Üreticilerin erkenci şeftali çeşitle-
rine çok önem verdiğini ifade eden Kaçan, bunun 
başlıca nedenin de üreticilerin kış ayları sürecinde 
meyve ağaçlarını korumak olduğunu anlattı.

Kış dönemindeki 5-6 aylık süreçte ilaç, güb-
releme ve budama gibi masrafların çıktığını be-
lirten Ali Kaçan, “İlçemizdeki 35 bin 600 dekar 
arazide 100 bin tona yakın şeftali üretimi yapı-
lıyor. Ayrıca erkenci, orta ve geççi şeftali çeşitleri 
de bölgemizde üretilmektedir. İlçemizde erken 
hasat edilen erkenci şeftali çeşitlerinden orijini 
İspanya olarak bilinen çeşitlerin Lapseki iklimi 
koşullarına göre 6 Haziran’da hasadı başlarken 
diğer çeşitler 15 Haziran, 20 Haziran ve 29 Ha-
ziran civarında başlamaktadır. Bölgemizde en 
yaygın yetiştiriciliği yapılan erkenci ve bol çiçek 
açan şeftali çeşidimiz May Crest’dir. Halk arasın-
da Menekşe olarak da bilinir. Orijini Amerika 

olup, meyve içi sarı sert sulu ve aroması lezzetli-
dir. Hasat zamanı 15 Haziran olarak iklime bağlı 
değişkenlik göstermekte.” dedi.

Yıllık 100 bin ton üretimin 3 milyon adetlik ağaç-
la sağlandığına işaret eden Kaçan, şöyle konuştu:

“Söz konusu 3 milyon ağacın yüzde 15’e yakını 
erkenci şeftali. Üreticimiz bu anlamda erkenci 
türe çok önem veriyor. Kış aylarında meyve bah-
çelerine yaptığı harcamayı erken geri almaya baş-
lıyor. Yani kış aylarında boşalttıkları kumbarayı 
doldurmaya başlıyorlar. Biz de Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak ekiplerimiz meyve bahçeleri-
ni geziyor herhangi bir zararlı madde görüldüğü 
taktirde üreticilerimizi uyarıyoruz.” 

Meyve üreticilerinden İsmail Zeybek ise şeftali-
de erkenci çeşitlerine çok önem verdiklerini söy-
ledi. Bu türün erken para kazandıran bir tür oldu-
ğunu kaydeden Zeybek, “Erken cins şeftalilere çok 
önem veriyoruz. Bu şeftali ne kadar iyi olursa biz o 
kadar iyi para kazanıyoruz.” dedi.

L

Üreticiler “erkenci şeftali”den umutluÜreticiler “erkenci şeftali”den umutlu ukurova’nın önemli tarım mer-
kezlerinden olan Osmaniye’nin 
Kadirli ilçesinde  yılda 300 ton 
portakal kabuğu ekonomiye ka-
zandırılıyor. Hem yurt içi hem 
yurt dışından yoğun talep gören 
portakal kabuğu kilogramı 10 
liradan alıcı bularak 2-4 liradan 
satılan meyveden kilogram baz-
da daha fazla gelir getiriyor. 

Vatandaşlar tarafından ku-
rutularak işletmecilere getiri-
len kabuklar,  ayıklanıp temiz-
lendikten sonra paketlenerek 
alıcılara gönderiliyor. Kadirli 
ilçesindeki portakal kabuğu iş-
letmecisi Ömer Arslantaş, ürüne 
çok fazla talep geldiğini söyledi.

Bu yıl gelen talepte artış oldu-
ğunu belirten Arslantaş, “Vatan-
daşlarımızın kurutarak getirdiği 
portakal kabuğunu biz alıyoruz. 
Kabukların ayrımını yaptıktan 
sonra yurt içi ve yurt dışına sa-
tıyoruz. İlçeden yılda ortalama 
300 ton portakal kabuğu gönde-
riyoruz. Bu da hem bize hem de 
ülke ekonomisine katkı sağlıyor.” 
diye konuştu.

Suna Binboğa da her yıl 4 ay 
süren portakal kabuğu alım se-
zonunda yoğunluk yaşadıklarını 
dile getirdi. Özellikle kozmetik 
ve ilaç firmalarından yoğun ta-
lep aldıklarını anlatan Binboğa, 
şunları kaydetti:

“Portakal esansı, kabuklar-
dan üretiliyor. Bu nedenle çok 
değerli ve pahalı. Portakalın 
kendisi bahçede 2 liraya satılır-
ken kabuğu 10 liraya kadar alıcı 
buluyor. Çukurova genelinden 
alımlar yapıyoruz.  Portakal, sa-
dece meyvesi yenip suyu içilen 
bir ürün olmanın ötesinde kul-
landığımız birçok farklı üründe 
de ham madde olarak kullanıl-
makta.”

Kadirli ilçesinde çiftçilik ya-
pan Hanifi İspir ise  portakalın 
kabuğunun meyvesinden paha-
lı olduğunu belirterek “Her yıl 
portakal kabukları ilçemize geti-
rilerek alımı yapılıyor. Bu sektö-
rün hem ilçemizde hem de ülke 
genelinde daha fazla yaygınlaştı-
rılması lazım. Geleceği açık bir 
sektör.”  dedi.

Ç

Yılda 300 ton portakal kabuğu Yılda 300 ton portakal kabuğu 
ekonomiye kazandırılıyorekonomiye kazandırılıyor

Çukurova’nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye’de 
ilaç, reçel ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan portakal 
kabuğunun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor.






