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Bakan Çelik, Samsun Tekkeköy ilçe-
sinde yapımı tamamlanan Tohum 
Test Sertifikasyon Tarama Merkezi 

açılış törenine katıldı.
Bakan Çelik daha sonra eski fuar ala-

nında düzenlenen ve Tarım Kredi Koo-
peratiflerini Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Ge-
nel Müdür Ayhan Karayama, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Veli Sar,  Tedarik 
Daire Başkanı İlyas Kılıç, Pazarlama 
Daire Başkanı G. Hakan Şahin, Samsun 
Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, 
Bölge Müdür Yardımcıları İsmail İdiz 
ve Şemis Kalem, Sözleşmeli Üretim ve 
Ürün Geliştirme Müdürü Mehmet Erol, 
Tareks Genel Müdürü Burhanettin Top-
sakal ve Genel Müdür Yardımcısı Kamil 
Yılmaz’ın temsil ettiği 2. Yerel Tohum 
Buluşması etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Dünya-
da 800 milyon insanın açlıkla mücadele 
ettiğini kaydeden Bakan Çelik, tarımın 
iç politika kadar dış politika açısından 
da önem taşıdığını, dünyadaki 1 milyar 
insanın yoksul olduğunu, 39 ülkede ise 
açlık yaşandığını dile getirdi. Bunun 
yanı sıra 80 ülkede insanların yeterli 
suya ulaşamadığına dikkati çeken Çelik, 
şöyle devam etti:

“Gıdalar çöpe atılıyor. Birilerinin 
zengin sofrasındaki yiyecekler çöpe atı-
lıyor. 600 milyon ise obez, aşırı kilolu. 
Dünyada 8 tane zenginin serveti, 3,5 
milyar insanın servetine eşit. Dünyanın 
yarısının serveti ile 8 kişinin serveti bir-

birine eşit. Dünyada üretilen bütün gıda-
ların yüzde 77'sini yüzde 20'si tüketiyor 
ya da israf ediyor. Dünya eşitsizlikler 
dünyası. Onun için 'Aç karınları doyur-
mak mümkün ama açgözlüleri doyur-
mak mümkün değildir' diyoruz.”

“Yakın gelecekte gıdaya erişim 
savaşları olacak”

Çelik, bazı kaynaklara göre 2030 
yılında dünyada 700 milyon insanın aç-
lıktan göç edeceğini belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İnsanlığın kıt olduğunu Suriye'de 
görüyoruz. 3 milyon mülteci Türkiye'ye 
sığındı. Afrika'da insanlar açlıkla karşı 
karşıya ama birileri kendi israfının ve 
mutluluğunun peşinde. İnsanın çok ol-
ması bir şey ifade etmiyor. Bizim için 
insanlık var mı, yok mu? Bu önemlidir. 
2030 yılı için '700 milyon insan yerin-
den yurdundan kalkacak başka yerle-
re sığınacak' diyorlar. Bunun sebebi 
kuraklık, açlık, yoksulluk. Şu anda 10 
milyon Suriyeli ile baş edemeyen dün-
ya, 15 sene sonra 700 milyon insan 
bu şekilde yollara dökülürse nasıl baş 
edecek? Hiç aklınız alıyor mu? Yakın 
gelecekte petrol savaşları yok. Yakın 
gelecekte gıda savaşları, gıdaya eri-
şim savaşları olacak. Böyle büyük bir 
tehlike var. Onun için çiftçilik mesleği 
en kutsal meslektir. Geleceğimiz için 
önemli mesleklerden birisi, bu sebep-
lerden dolayı tarım sektörüdür.”

15 yılda tarımda çiftçiye 103 
milyar destek

Bakan Çelik, istatistiklere göre bu-
gün yapılan üretimin gelecekte insanları 
doyurmayacağını gösterdiğinin altını 
çizerek, “Bu ne demek oluyor? Üretimi-
mizi en az yüzde 60 artırmalıyız. Eğer 
yüzde 60'ın üzerinde yapmazsak, bu ül-
kede ve dünyada aç insanları doyurmak 
mümkün olmayacak.” diye konuştu.

Tarımın her geçen gün büyük önem 
kazanacağına dikkati çeken Çelik, şun-
ları kaydetti:

“Her şeyin modası geçer, gıdanın ve 
tarımın modası geçmez. Gıdayı kontrol 
edenler, gelecekte dünyayı kontrol ede-
cekler. Onun için tarıma geri dönelim. 
Tarımla uğraşan hiçbir kardeşimizin uğ-
raştıkları bu meslekten dolayı başını öne 
eğdirmeyeceğiz. Onlara karşı mahcup 
olmayıp, yüzünü güldürecek kararları 
almaya devam edeceğiz. Dünyada tarım 
toprakları azaldığı gibi bizim ülkemiz-
de de azalıyor. Bizim de geleceğimiz 
tehlikeye giriyor. Bunun için Milli 
Tarım Projesini devreye soktuk. Top-
raklarımız şehit kanlarıyla sulandı. Bu 
topraklar için verilmeyecek bir şey var 
mı? Bu topraklar için neler feda ettik. 
Milli Tarım Projemizle toprak, tohum 
ve bilgiyi bir araya getireceğiz. Üçü-
nü bir araya getiremezsek olmaz. Bu 
yıl ile beraber tarım desteği 103 milyar 
lirayı buldu. 15 yılda tarımda çiftçiye 
103 milyar destek verdik.”

Türkiye'de tohumculuk alanında da 
önemli mesafeler kat ettiklerini dile geti-
ren Çelik, şunları söyledi:

“2016 yılında 958 bin ton tohum üre-
timi gerçekleştirdik. 49 bin ton tohum it-
hal ediyoruz ama 78 ülkeye de 58 bin ton 
tohum ihraç ediyoruz. Yani tohum ihraç 
eden bir ülkeyiz. Tohum ihracatından 154 
milyon dolar gelir elde ettik. Önümüzde-
ki süreçte ihtiyaç duyduğumuz tohumu 
bizim üretmemiz gerekiyor. Meyve ve 
sebze tohumundaki dışa bağımlılığını 
kaldırmak için TİGEM arazilerini meyve 
sebze tohumu için tahsis ettik. Bütün ens-
titü laboratuvarlarımızı üniversitelere ve 
özel sektöre açtık. Bunlarla kendi tohu-
mumuzu kendi fabrikalarımızda üretmek 
istiyoruz. Bir başkasına, namerde muhtaç 
olmamak amacındayız.”

Bakan Çelik, konuşmasının ardından 
Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan 
yarışmalarda dereceye giren çiftçilere 
ödüllerini verdi ve fuar alanında kurulan 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin de ara-
larında yer aldığı stantları ziyaret etti. 

Bakan Çelik, daha sonra Atakum 
Kültür ve Sanat Merkezi'nde tarım sektör 
temsilcileriyle basına kapalı olarak "Or-
tak Akıl Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantıda Tarım Kredi Kooperatifle-
rini Genel Müdür Ayhan Karayama tem-
sil etti. Üreticilerin yaşadığı sorunların 
ve taleplerinin tek tek dinlenerek çözüm 
yolunda karşılıklı istişarelerde bulunulan 
toplantıya katılım oldukça yoğundu.

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı 
Faruk Çelik, 
tohumculuk 
alanında önemli 
mesafeler kat 
ettiklerini, bugün 
itibariyle 78 
ülkeye tohum 
ihraç ettiklerini 
belirterek “Milli 
Tarım Projemizle 
toprak, tohum ve 
bilgiyi bir araya 
getireceğiz. 
Üçünü bir araya 
getiremezsek 
olmaz.” dedi.

Bakan Çelik, “Toprak, tohum ve bilgiyi 
bir araya getireceğiz”
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TRT Arı Stüdyosu’nda gerçekleşti-
rilen törene  başta Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selahattin Külcü ve 

Genel Müdür Ayhan Karayama olmak 
üzere Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür Yar-
dımcıları, Daire Başkanları, Birim Mü-
dürleri ve Merkez Birliği çalışanları, 
bağlı şirketlerin yetkilileri ile çalışanları 
katıldı.

“Bir kooperatifimizi bile 
kapatmayacağız”

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 
okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan törende uzun yıllardır Tarım 
Kredi ortağı olduğunu belirterek sözle-
rine başlayan Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, “Ön-
celikle Merkez Birliğimizin 40. kuruluş 
yıl dönümünü kutluyor ve nice 40 yıllar 
göreceğimiz temennisinde bulunuyorum. 
2002 ve öncesi dönemini yaşayan, hatır-
layan bir çok arkadaşımız var. O dönemde 
maalesef, 1000’e yakın kooperatifimizi 
kapattık. Gerek Merkez Birliği Yönetim 
Kurulumuz gerekse de Genel Müdürlü-
ğümüz olarak bundan sonra 1 tane bile 
kooperatifimizi kapatmamak için elimiz-
den geleni yapacağız. Mümkünse yeni-
lerini açmamız, birim kooperatiflerimizi 
güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü güç-
lü kooperatif, güçlü bölge birliği, güçlü 
bölge birliği de güçlü bir Merkez Birliği 
demektir. Tarım Kredi’nin güçlü olması, 
ülkemiz tarımının ve çiftçisinin de güçlü 
olması demektir.” ifadelerini kullandı.

Merkez Birliği personeline de sesle-
nen Külcü, “Şüphesiz, Merkez Birliği-
miz kurumunun en önemli noktalarından 
biridir. Buradaki personelimiz görevini 

özveriyle, başarıyla yaptığı takdirde bü-
tün işlerimiz hızlanır ve kolaylaşır. Son 
1 yıldır Genel Müdürümüz göreve başla-
dığı tarihten bu yana, hakikaten çok ba-
şarılı işlere imza atıldı. Bereket Sigorta 
ve Bereket Emeklilik şirketleri, gübre ve 
yemde yapılan indirimlerle çiftçinin yüzü 
gülmeye başladı. 15-20 yıldır üreticileri-
miz gübre fiyatlarının yüksekliğinden 
duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlardı. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 
Sayın Faruk Çelik’in desteği ve Genel 
Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesin-
de gübre ve yemde fiyatlar aşağı çekildi. 
Son 6 aydır bölge birliği ve kooperatif 
ziyaretlerimizde çiftçilerimizden çok 
olumlu geri dönüşler alıyoruz.  Bu ko-
nuda emeği geçen Sayın Bakanımıza ve 
Genel Müdürümüze sizlerin nezdinde bir 
kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

“Kurum olarak çok güzel bir 
noktadayız”

2002 yılında maaşların dahi alına-
madığı bir dönemden böylesine başarı-
lı bir döneme geçtiklerine vurgu yapan 
Başkan Külcü, “Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin bugüne gelmesinde emeği 

geçen, alın teri döken herkese teşekkür 
ediyorum. Şu an kurum olarak çok gü-
zel bir noktadayız. Bu başarının daimi 
olabilmesi için, siz personelimizin de 
gayretli çalışmalarına devam etmesi ge-
rekmektedir. Sizlerin başarıları ile her 
geçen gün büyüyerek, katlayarak ku-
rumumuzu çok daha ilerilere taşıyaca-
ğımıza yürekten inanıyorum.” diyerek 
sözlerini sona erdirdi.

“Çiftçilerin girdi maliyetlerini 
düşürmeye çalışıyoruz”

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU
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KÜLCÜ

Ayhan 
KARAYAMA
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama da törende 
yaptığı konuşmada, “Bugün Merkez 
Birliğimizin kuruluşunun 40. yılını 
kutlamak üzere bir araya geldik. Yak-
laşık bir yılı aşkın süredir Tarım Kre-
di Kooperatiflerinde görev yapıyoruz. 
Geldiğimiz günden beri de Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak Bakanlığımız ile 
işbirliği içerisinde tarım sektörünü bü-
yütmeye yönelik ne tür adımlar atabi-
leceğimizi belirledikten sonra o yönde 
çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu 
kapsamda da iyi bir mesafe aldığımızı 
söyleyebilirim. Çiftçilerin sermayesi 
ile kurulmuş Tarım Kredinin hizmet 
etmesi gereken sektör tarım sektörü-
dür. Çiftçilerin girdi maliyetlerini dü-
şürmeye ve onların ürettikleri ürünleri 
değerinden pazarlamalarına yönelik ne 
adım atılması gerekiyorsa onları atma-
ya çalışıyoruz.” dedi. 

“Tarım Kredi Kooperatiflerine, 
dönüşümünde bir katkımız 

olmuşsa bundan onur duyarım”
Karayama çiftçilerin artık Tarım 

Kredi Kooperatifleri ile barıştıklarının 
altını çizerek; “Tarım Kredi Koopera-
tifleri çalışanları, artık başları dik bir 
şekilde dışarıda gezebiliyorlar. Artık 
Tarım Kredi en pahalı gübre, yem sa-
tan değil; esas hizmet etmesi gereken 
kesim olan çiftçilerin yanlarında duran, 
her türlü ihtiyaçlarını en düşük mali-
yetle karşılamaya dönük çaba sarf eden 
ve ürettikleri ürünleri pazarlamasına 
gayret gösteren çiftçi kuruluşu haline 
geldi. Asli görevini yerine getiren Ta-
rım Kredi Kooperatiflerine, dönüşü-
münde bir katkımız olmuşsa bundan 
onur duyarım. Bu durumlara gelmemiz 
herkesin görevini layıkıyla yapmasıyla 
oluşmuştur. Yönetimin, Merkez, bölge 
ve kooperatiflerdeki çalışanların deste-
ği olmasa tek başına bir adım atmanın 
bir anlamı yok. Ancak bir aile olarak 
hareket edildiği sürece bu tür iyileştir-
melerden sonuç almak mümkün.” şek-
linde konuştu. 

“Bakanlığın stratejilerinin 
sahaya yansımasında Tarım 

Krediden daha yaygın bir 
teşkilat yok”

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı ile daha yakın bir ilişki oluşturmaya 
çalıştıklarını vurgulayan Karayama şun-
ları kaydetti: “Tarım sektörüne hizmet 
etmeyi amaç edinmişsek tarımın bütün 
kuruluşlarıyla da işbirliği yapmamız ge-
rekiyor. Bakanlıkla sağladığımız işbir-
liği çerçevesinde okul üzümü dağıtım 
projesi Tarım Kredi Kooperatiflerine 
verildi. Bu sayede ortaklarımızın üret-
tikleri üzümleri alarak proje kapsamın-
da okullardaki çocuklara dağıttık. Ba-
kanlık ile partnerlik yaptığımız başka 
bir sürü konu var. Tohumda, yemde, 
gübrede, genç çiftçi projesinde, yerel 
hayvancılığın geliştirilmesi ve ithalatın 
engellenmesine dönük çalışmalarda, 
yani tarımda aklınıza gelebilecek ne 
varsa bütün alt sektörlerde de birlikte 
çalışmanın faydasını hem Tarım Kredi 
Kooperatifleri hem de Bakanlık görü-
yor. Bakanlığın stratejilerinin ve politi-
kalarının sahaya yansıması adına Tarım 
Krediden daha büyük potansiyel ve yay-
gın bir teşkilat yok. Tarım Kredi ailesi, 
çalışanları ve iştirakleri ile çiftçiyle doğ-
rudan temas eden bir teşkilat olduğu için 
bakanlık adına da bulunmaz bir nimet.”

2017 yılı için 600 milyon TL’lik 
yatırım programı

Hedeflerinin Tarım Kredi ailesini 
büyütmek olduğunu ve 2017 yılı için 
yaklaşık 600 milyon TL’lik bir yatırım 
programı hazırladıklarına işaret eden 
Karayama, bu yatırım programlarının 
içerisinde sigorta şirketi, yem fabrikaları, 
maden işleme tesisleri, ayçiçeği ve zeytin 
yağı fabrikaları, lisanslı depoculuk kap-
samındaki depolar, tohumla ilgili tesisler 
gibi bütün şirketlerin yapacağı yatırımla-
rın yer aldığını ifade etti ve “600 milyon 
TL’lik yatırım doğrudan 400 ilave per-
sonel istihdamı dolaylı olarak da 10 bin 
kişinin ekmek yemesi demektir.” dedi.

“Türkiye’nin 60 milyar dolarlık 
bir üretim potansiyeli var”
 “Bugün Merkez Birliğimizin 40. 

kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Esas 
olan Tarım Kredi Kooperatiflerini ve bu 
büyük aileyi nice 40 yıllara taşıyabil-
mek için ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? 
Bunları konuşmak gerekiyor.” diyen 
Genel Müdür Karayama konuşmasına 
şu sözlerle devam etti: Türkiye, Dün-
yada 7. Avrupa’da 1. tarım ekonomisi 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 
60 milyar dolarlık bir üretim potansiye-
li var. 80 milyon nüfusu besleyen Türk 
tarım sektörü; 40 milyona yakın turisti, 
sığınma limanı olarak görüldüğü için 5 
milyona yakın muhaciri beslemekte ve 
yaklaşık yıllık 20 milyar dolara yakın da 
ihracat yapmaktadır. Bu yeterli değil ve 
Türkiye’nin potansiyeli daha fazla. Ta-
rım sektörünün geliştirilmesi gerekiyor. 
Bu konuda da Bakanlık politikaları be-
lirleyecek Tarım Kredi Kooperatifleri de 
uygulayıcı birim olarak rol üstlenecek.”

Tarım sektöründe 3 aktör omuz 
omuza

Bakan Çelik’in katıldığı her toplantıda 
Türkiye’de 3 önemli aktör olduğunu ve 
bunların da Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Ziraat Bankası olduğunu ifade ettiğini 
kaydeden Genel Müdür Karayama,  bu 3 
aktörün omuz omuza vermesi halinde ta-
rım sektörünün büyüyebileceğini söyledi. 
Tarım Kredi ailesini büyütmeye yönelik 

bütün teklif ve önerilere, tarım sektörüne 
zerre miktarda katkısı olacak her adıma 
açık olduklarının altını çizen Karayama, 
Bereket Sigorta’nın alınış sürecinden 
de bahsetti. Çalışanların Groupama’nın 
münhasır acentelik sözleşmesine za-
rar vermeyecek şekilde yakınlarının ve 
kendilerinin sigorta işlemlerinde Be-
reket Sigortayı tercih ederek bu şirkete 
sahip çıkmasının gerekliliğine değinen 
Karayama, bu şekilde şirketin ayakları 
üzerinde durmasını, 2018’den sonra da 
ülkemizde sigortacılık sektöründe ilk 3 
veya 5 şirketi arasına girmesini sağla-
mak amacında olduklarını söyledi.

Tarım Kredi yeni yatırımlar 
yapacak

Bundan sonraki süreçte yapılacak 
çok iş olduğunun altını çizen Karayama, 
hem girdi maliyetlerinin düşürülme-
sinde daha önce yapılanlara ilave işler 
olacağını hem de bankacılık sektörünü 
de içeren, Tarım Kredi Ailesinin büyü-
mesine yönelik bir takım yeni yatırımlar 
olacağını vurgulayarak bunların altyapı-
larını da hazırladıklarını belirtti.

Başkan Selahattin Külcü, Genel Mü-
dür Ayhan Karayama, Merkez Birliği 
yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin-
den oluşan heyet TRT Arı Stüdyosunda-
ki tören öncesi telekonferans sistemi ile 
bütün bölge birliklerinin yetkilileri ve 
çalışanları ile de görüşerek Merkez Bir-
liği’nin 40. kuruluş yıldönümünü kutla-
dılar. Tören, 40. yıl anısına gerçekleşti-
rilen pasta kesimi ile sona erdi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik, genç çiftçi pro-
jelerinin desteklenmesi ile ilgili 

basın açıklaması yaptı. "Genç Çiftçi 
Projelerinin Desteklenmesi Programı" 
kapsamında 2017 yılı için faydalanacak 
başvuru sahiplerinin belirlenmesinin 
sonlandırıldığını belirten Çelik açıkla-
masında şunları kaydetti:

 "2017 yılı için yapılan başvuruların, 
illerde kurulan Değerlendirme Komis-
yonları tarafından yapılan değerlendi-

rilmesi 29 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 
sona erdi. 161.529 genç çiftçinin baş-
vurusunun değerlendirilmesi sonucunda 
16 bin 67 adedi hibe almaya hak kazan-
dı. Bugün saat 13:00’ten sonra projeden 
faydalanacak bu genç çiftçilerin hak ediş 
listeleri ilan edilecek olup Genç Çiftçi 
Projeleri uygulama takvimine göre 30 
Mayıs-5 Haziran 2017 tarihleri arasında 
beş iş günü tüm il ve ilçe müdürlüklerin-
de askıda kalacak. Başvuru yapan genç 
çiftçiler, il ve ilçe müdürlüklerine baş-

vurarak veya “https://gencciftci.tarim.
gov.tr” adresinden durumlarını öğrene-
bilecekler. Hibe almaya hak kazanan 
genç çiftçiler, 06-13 Haziran tarihleri 
arasında il ve ilçe müdürlükleri ile ya-
pacakları sözleşmelerden sonra projele-
rini faaliyete geçirmeye başlayacaklar. 
2017 yılı için hibe verilecek 16 bin 67 
projenin; 8.375’i büyükbaş hayvancılık 
(sığır), 165’i manda, 2 bin 860’ı küçük-
baş hayvancılık (koyun-keçi), 1.020’si 
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık te-
sisi ve hayvan alımı, bin 423’ü arıcılık, 
513’ü kanatlı yetiştiriciliği tesisi, 50’si 
ipekböceği yetiştiriciliği tesisi, 359’u 
bağcılık ve kapama meyve bahçesi te-
sisi, 411’i mantar üretimi tesisi, 732’si 
örtü altı tesisi, 67’si fide-fidan süs bitki-
si üretimi tesisi ve 92’si de tıbbi aroma-
tik ve coğrafi işaretli ürünler alanlarında 
uygulanacak.

 2016 yılında başlattığımız ve üç yıl 
sürecek olan bu program kapsamında 
geçen sene 15 bin genç çiftçiye çeşit-
li projeleri karşılığı olarak 450 milyon 
liralık hibe kullandırmıştık. Bu yıl ise 
16 bin 67 genç çiftçimize 483 milyon 
TL’lik hibe kullandıracağız. Bu projeler 
içerisinde yer alan büyükbaş ve küçük-
baş hayvancılık projeleri kapsamında 
165 bin 400 adet hayvan dağıtımı ger-
çekleştirilecek. 

Genç çiftçi projeleriyle ilgili verdi-
ğimiz bu hibeler, kırsal kalkınma kap-
samındaki desteklerimizin sadece bir 
parçası. Bu destekteki amacımız, hem 
tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de 
kırsal kalkınmanın gençlerle beraber 
daha dinamik ve kalıcı bir şekilde ger-
çekleşmesini sağlamak. Verilecek bu 
desteğimiz, genç çiftçilerimize ve ülke-
miz tarımına şimdiden hayırlı olsun.”

Hibeye hak kazananlar açıklandı! 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç 
çiftçilere 30’ar bin liralık hibe desteği sağlayacak 
programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 
desteklerden faydalanmak için müracaatta bulunan 
161 bin 529’unun değerlendirilmesi işleminin 
tamamlanarak hibe almaya hak kazanan 16 bin 67 
genç çiftçi projesinin askıya çıktığını duyurdu.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ba-

kanı Faruk Çelik, 
Tarım Kredi’nin şir-
ketlerinden İmece 
Plastik’in Antalya’da-
ki üretim tesisini ziya-
ret ederek inceleme-
lerde bulundu.

Fabrikanın faali-
yetleri hakkında Genel 
Müdür Ayhan Kara-
yama’dan bilgi alan 
Bakan Çelik’e Antalya 
Valisi Münir Karaloğ-
lu ve Antalya Büyük-
şehir Belediye Başka-
nı Menderes Türel ve 
Bakanlık bürokratları 
da eşlik etti.

Ziyaret günün anı-
sına aile fotoğrafı çe-
kilmesinin ardından 
sona erdi.

Bakan Çelik’ten, İmece Plastik Fabrikasına ziyaret
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Programın açılış konuşmasını yapan 
TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antal-
yalı, “Bugüne kadar 11 bin proje-

yi hayata geçirdik. Yaklaşık 2.3 milyar 
Avroluk yatırım Kurumumuz tarafından 
desteklendi. 50 bin kişiye istihdam sağ-
landı. 180 milyon avroluk ihracat gerçek-
leştirdik. IPARD-II’yle birlikte bir çok 
yeni desteği getiriyoruz. Yenilebilir ener-
ji sektöründeki yatırımları desteklemeye 
başladık. Makine parklarını destekliyo-

ruz. Yumurta tavukçuluğu yine destekle-
rimiz arasında. Kaz yetiştiriciliği, manda 
eti ve sütünü desteklerken hibe oranları 
%70’e kadar yükselttik. Finansman An-
laşmasının yürürlüğe girmesiyle 1 milyar 
avroluk kaynak serbest bırakılmış oldu. 
10. yılımızın tüm Türkiye’ye hayırlı ol-
masını dilerim.” dedi.

Programda konuşan Bakan Çelik, “1 
karış dahi toprağın zayi olmadığı projeyi 
hayata geçirmiş bulunuyoruz. 103 milyar 

lira tarımsal destek vermişiz 15 yılda. Bu 
artarak devam ediyor. Bakanlığımız bün-
yesindeki kırsal kalkınma ile kırsaldaki ya-
tırımlar için 3.2 milyar lira destek verdik. 
11 bin proje, 3 milyar 150 bin TL hibe, 1.2 
milyar vergileyen, desteklerimizi geçtiği-
miz dönemlerde çiftçilerimize verdik. Top-
lamda 7 milyarlık yatırım oldu, toplamda 
60 bin istihdam oldu. Burada suistimali 
düşünmeyin, sağlıklı şekilde projeleri ger-
çekleştirin. TKDK bünyesinde 200 kişinin 

istihdamını da gerçekleştireceğiz. Tarım 
kalkınmadan ülkenin kalkınması mümkün 
değildir kırsalda kalkınma olmadan tarı-
mın kalkınması mümkün değildir. Kent 
nüfusu artıyor, kırsal boşalıyor. Bu nüfu-
sun azalması insanların doğdukları yerde 
doymamasını ortaya çıkarıyor. Amacımız 
insanların doğdukları yerde doymasını sağ-
lamaktır. Bu fonları bu kapsamda kullanı-
yoruz. Bütün arazileri üretim için seferber 
edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu'nun (TKDK), "10. 
Yılımızda Kırsal Kalkınma 
Buluşması" etkinliği Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik'in 
katılımıyla Antalya'da 
yapıldı.

TKDK'nın 10. yıl buluşması Antalya'da 
yapıldı

Değerlendirme toplantısında Bölge Birliğinin fa-
aliyetleri hakkında Bölge Müdürü Veli Altun-
kaş’tan bilgi alan Genel Müdür Karayama, 17 

Bölge Birliği, 1625 kooperatifi ve şirketleriyle birlikte 
7 bin 158 personelle ülkeye ve tarım sektörüne hizmet 
veren büyük bir aile olduklarını belirterek, “Tüm per-
sonelimizin kurum aidiyetinin ve mahremiyetinin ne 
kadar önemli olduğunun farkında olduğunu biliyorum. 
Kurumumuzu dedikodulardan uzak tutarak, ülkemizin 
gelişim sürecine en büyük katkıyı veren bir kuruluşun 
ferdi olduğumuzun bilincinde, çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi.

Karayama, özellikle İmece Şirketi çalışanları-
nın ücretlerinde önemli iyileştirme sağladıklarını 
vurgulayarak, “İmece personelimizin vefa ve öz-

Genel Müdür Ayhan Karayama ve beraberindeki heyet, Ankara Bölge Birliğinde 
gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında personelle bir araya geldi.

Karayama, "Sözleşmeli üretime ağırlık veriyoruz"

veri ile çalıştığının farkındayız. 
Son dönemde yaptığımız maaş 
iyileştirmeleriyle birlikte bu fe-
dakarca emeklerine bir nebze de 
olsa karşılık vermeye çalıştık” 
diye konuştu.    

Genel Müdür Karayama, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın önderliğinde 
belirlenen ve ülkemizi 2023 he-
deflerine taşıyacak Milli Tarım 
Projesi kapsamında Tarım Kredi 
Kooperatiflerine önemli görevler 
düştüğünün farkında olduklarını 
vurgulayarak, “Bu farkındalıkla 
hareket ederek Bakanlığımızın 
Havza Bazlı Üretim Modeli’ne 
destek olmak üzere Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak sözleşmeli 
üretime ağırlık veriyoruz. Çalış-
malarımızın eli nasırlı çiftçile-
rimiz üzerindeki yansımalarını 
titizlikle takip ediyoruz. Ülkece 

belirlenen hedeflere ulaşmak için 
teşkilatımızın motivasyonunu üst 
düzeyde tutarak bir sinerji oluş-
turacak ve oluşan bu sinerjiyi 
projelere dönüştürerek hedeflerin 
gerçekleşmesine katkıda bulu-
nacağız. Çiftçilerimizin bu zorlu 
üretim mücadelesinde, her aşa-
mada yanında yer alarak karşı-
laştığı zorlukları en aza indirmek 
gayreti içinde olacağız” dedi. 

Tarım Kredi Kooperatiflerini, 
karlılığı esas alan bir kurum ol-
maktan çıkararak, çiftçilerin ta-
rımsal girdi ihtiyaçlarını kaliteli 
ve düşük maliyetle karşılayacağı, 
üretimlerini de değerinden sata-
bileceği bir kurum haline getir-
diklerini dile getiren Karayama, 
“Çiftçilerle teşkilatımız arasın-
daki iletişime değer veriyoruz ve 
ortaklarımızın talepleri doğrultu-
sunda her türlü ihtiyacını mini-

mum fiyatlarla karşılayarak yan-
larında yer alıyoruz. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığımızın 
belirlediği politikaların sahaya 
yansıması için tüm birimlerimiz 
üzerine düşen görevleri yerine 
getirmektedir. Kurumumuzun 
genelinde olduğu gibi bölge bir-
liklerimiz faaliyetlerinde de bu 
ortak heyecanı en iyi şekilde pay-
laştığınızı görüyor ve çalışmaları-
mızı yakından takip ediyorum. İç 
Anadolu Bölgesinin zorlu üretim 
koşullarında geçimini sağlamaya 
çalışan yöre çiftçisine büyük hiz-
metler ve katkılar veriyorsunuz” 
şeklinde konuştu.

Karayama, toplantı sonrasın-
da bölge birliğinin bünyesinde 
çeşitli görevler yürüten perso-
nelle ayrı ayrı görüşerek, yap-
tıkları çalışmalarla ilgili detaylı 
bilgi aldı.
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Toplantının ilk günü katılım-
cılarla akşam yemeğinde bir 
araya gelen Genel Müdür 

Ayhan Karayama, Türkiye’nin en 
büyük ve en güçlü çiftçi ailesi olan 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, to-
humculuk vizyonunu ortaya koyarak 
ülkenin yerli tohum sorununu orta 
ve uzun vadede çözmesi gerektiğini 
vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda 
ithal tohumların kalite ve verimli-
liğinde yerli tohumların ülkeye ka-
zandırılması için başta Tareks olmak 
üzere tüm Tarım Kredi ailesinin bir 
bütün halinde çalışmalar yapacağını 
belirtti. 

Toplantının ikinci gününde top-
lantıya katılan ve “Ürün Değer-
lendirme Faaliyetleri” kapsamında 
üreticilerden tarımsal ürün alımı, 
yaş meyve sebze alımı hususunun 
kurum açısından son derece önem-
li olduğunu kaydeden Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Hakkı Bücük, bu 
hususta Bölge Birlikleri ve koopera-
tiflerin daha fazla çaba sarf etmeleri 
gerektiğini, gerekirse meyve sebze 
üretimi yapan ortaklarla birebir gö-
rüşmeler yapılabileceğini, sözleşme-
li tohumluk üretimi konusunda ise 
işbirliği halinde yapılacak çalışma-
ların ülkemiz tohumculuğuna büyük 
katkı sağlayacağını belirtti.

İki günlük toplantının son kıs-
mında yaptığı değerlendirmede; baş-
kanlık olarak paydaşlar arası işbirli-
ğini çok önemsediklerini, tohumluk 
üretimi hususunda Bölge Birlikleri 
ve Tareks’in görüşleri doğrultusun-

da gerekli çalışmaların ivedilikle 
yapılacağını ifade eden Pazarlama 
Daire Başkanı Göktürk Hakan Şahin 
ayrıca, yaş meyve sebze alımı hu-
susunda potansiyeli olan tüm Bölge 
Birliklerinin daha aktif hale gelmesi 
gerektiğini, bu konuda Merkez Birli-
ğinin bölgesel toplantılar gerçekleş-
tirmekte olduğunu belirtti.  

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 
Bülent Akça da Tarım Kredi Yemin 
özellikle 2016 yılının ikinci yarısın-
da yakalamış olduğu satış başarısını 
2017 yılında da kooperatiflerin kat-
kılarıyla, işbirliği halinde tekrar elde 
edeceklerini belirterek 2017 yılında 
1 milyon ton yem satışı hedefledik-
lerini söyledi.

Toplantının ilk günü Sözleşmeli 
Üretim ve Ürün Geliştirme Müdür-
lüğünce sözleşmeli tohumluk üretim 
faaliyetleri, Tareks tarafından da fa-
aliyetlerini, 2017 yılı planlamalarını 
ve tescil alan yeni tohumluk çeşitle-
rini konu edinen sunumlar gerçek-
leştirildi. Sunumlar esnasında Bölge 
Birlikleri katılımcıları ile belirtilen 
hususlar üzerinde istişareler yapıldı.

Toplantıda teşkilatın tohum-
luk satışlarında dışa bağımlılığı-
nın azaltılması; kaliteli, yüksek, 
verimli ve uygun fiyatlı tohum-
lukların çiftçilerle buluşturulması 
amacıyla 1994 yılından itibaren 
“sözleşmeli hububat tohumluğu 
üretimi” faaliyetlerine başlanıl-
dığı, yıllar içerisinde bu konuda 
edinilen tecrübelere bağlı olarak 
da 10 Bölge Birliğinde üretim fa-

aliyetlerinin yapılmasına devam 
edildiği vurgulandı. 

Öte yandan 2018 yılından itiba-
ren ülkemizde ihtiyaç duyulacak ser-
tifikalı hububat tohumluğu miktarla-
rının artacak olması ve bu kapsamda 
oluşacak piyasadan Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin de pay alabilmesi için 
sözleşmeli tohumluk üretimlerinin 
de artırılmasının gerekliliği katılım-
cılar tarafından dile getirildi. 

Yapılacak sözleşmeli üretimlerin 
ortak talepleri doğrultusunda Mer-
kez Birliği koordinasyonunda, to-
humluk konusunda uzman olan Ta-
reks ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
Bölge Birliklerince planlanmasının 
etkili ve verimli bir üretim için bü-
yük önem ihtiva ettiği ortaya koyul-
du. 

Tareks tarafından kooperatif or-
taklarının talepleri göz önünde bu-
lundurularak ıslah edilerek ve/veya 
yurt dışından getirilerek üretilecek 
alanlara uygunluğu denenmiş yük-
sek kaliteli ve verimli çeşitlerin üre-
tilmesi ve teşkilatın kullanımına su-
nulması gerektiği görüldü.

Bölge Birliklerinden toplantıya 
katılmak üzere gelen temsilciler de 
sırayla söz alarak sözleşmeli tohum-
luk üretimi, ürün değerlendirme faa-
liyetleri ve Bölge Birliklerinin gün-
cel durumu hakkında bilgi vererek 
görüşlerini paylaştılar.

Toplantının ikinci günü öğleden 
önce oturumunda katılımcılarca Böl-
ge Birliklerinin sözleşmeli tohumluk 
üretim faaliyetleri, tohumluk satışla-

rı, Tareksten bu konudaki beklenti-
leri, farklı çeşit talepleri, 2017 yılı 
tohumluk planlamaları görüşüldü.

Öğleden sonraki oturumda ise 
Sözleşmeli Üretim ve Ürün Geliştir-
me Müdürlüğü faaliyetleri bir sunu 
ile katılımcılarla paylaşılırken mü-
dürlüğün ülkemiz genelinde yürüttü-
ğü “Okul Üzümü Projesi”, “Sözleş-
meli Bakliyat Üretimi Projesi”, “Yaş 
Meyve Sebze 2017 Yılı Planlaması”, 
“50.000 Ton Yağlık Ayçiçeği Alımı 
Projesi” ve “2017 Yılı Ürün Değer-
lendirme Hedefleri” hakkında bilgi-
ler verildi.

Öte yandan öğleden sonra yapı-
lan oturuma iştirak eden Tarım Kredi 
Yem yetkilileri de şirket faaliyetleri, 
ülkemiz yem sektörü, 2017 yılı yem-
lik hammadde alımı planları, 2017 
yılı yem satış hedefleri konusunda 
katılımcıları bilgilendirdiler.  

Toplantıya Genel Müdür Ayhan 
Karayama, Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Hakkı Bücük, Pazarlama Da-
ire Başkanı Göktürk Hakan Şahin, 
Sözleşmeli Üretim ve Ürün Geliştir-
me Müdürü Mehmet Erol, 17 Bölge 
Birliğinin Bölge Müdür Yardım-
cıları ve Yönetmenleri, Tareks’ten 
Genel Müdür Burhanettin Topsakal 
ve Genel Müdür Yardımcısı Kamil 
Yılmaz, Teknik Müdür Cevdet Ba-
buşçu ve şirket çalışanları, Tarım 
Kredi Yem’den Genel Müdür Bülent 
Akça, Genel Müdür Yardımcısı Do-
ğan Erdoğan ve şirket çalışanları ile 
Merkez Birliğinden ilgili birimlerin 
çalışanları katıldı.  

Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanlığı Sözleşmeli Üretim ve Ürün Geliştirme Müdürlüğü faaliyetlerini ve 2017 yılı 
planlamalarını konu edinen istişare toplantısı 8-9 Mayıs tarihlerinde TMO Güvercinlik Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme   
 toplantısı yapıldı





MAYIS 2017HABER 12

Her iki çiftçimizden birinin Ta-
rım Kredi kanalıyla tarım si-
gortası yaptırdığını ve Tarım 

Kredinin diğer branşlarla birlikte yıllık 
prim üretiminin 460 milyon TL oldu-
ğunun altını çizen Bakan Çelik, “Tarım 
Kredi, sigorta sektörüne 10 yıl aradan 
sonra yeninden dönmek suretiyle, başta 
çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaş-
larımızın traktöründen arabasına, ürü-
nünden evine, tarlasından emekliliği ve 
sağlığına kadar her türlü riske karşı si-
gorta ihtiyaçlarını doğrudan karşılamış 
olacak. Gerek Tarım Kredinin gerekse 
de Bereket Sigortanın tüm çalışanlarına 
başarılar diliyorum ve 'Bereket Sigorta, 
Nar Gibi Bereketli Olsun diyorum'” ifa-
delerini kullandı.

Bakan Çelik, Bereket Sigorta’nın, si-
gorta sektörüne çok büyük bir dinamizm 
katacağını, bu durumdan en büyük payı 
da ülke çiftçisinin alacağını belirterek, 
Tarım Kredi çatısı altında yeni bir yüz, 
yeni bir anlayış ile hizmet vermeye baş-
layan Bereket Sigorta şirketlerinin sek-
töre yeni bir soluk getireceğine inandı-
ğını da sözlerine ekledi. 

17 Mayıs tarihi itibarıyla Tarım Kre-
di Merkez Birliği’nin 40.Yıl Dönümünü 
kutladığını hatırlatan Bakan Çelik, “Ta-
rım Kredi’nin geçmişi 154 yıl öncesi-
ne dayanmaktadır, ilk olarak imece ve 
ahilik gibi yardımlaşma ve dayanışma 
esasıyla çiftçi ve üreticilerimize hizmet 
vermeye başlayan Tarım Kredi bugün 1 
Merkez Birliği, 17 bölge birliği, 1625 
kooperatif, 186 hizmet bürosu, 7 bin 
200 çalışanı ile 36 bin yerleşim yerinde 

faaliyet yürüten modern bir tarım örgüt-
lenmesine dönüşmüş durumdadır. Tarım 
Kredi 1 milyon 100 bin ortağına ve tarım 
sektöründeki tüm üreticilerimize gübre, 
yem, motorin, tohum, sulama ve zirai 
alet ekipmanları,  bitki koruma ürünleri 
ve diğer tarımsal girdileri yüksek kalite-
de sunmaktadır. Bu sayede hem piyasa-
yı regüle etmekte, hem de kayıt dışılığı 
önleme de önemli görevler üstlenmek-
tedir. İyi günde kötü günde çiftçimizin 
yanında olan Tarım Kredi, geçtiğimiz 
yıl son derece önemli yapısal kararlara 
imza attı. Karlı ve rekabetçi olmayan 
şirketler tasfiye edildi, 17 olan şirket sa-
yısı bugün sigorta şirketlerimizle bera-
ber 12’ye inmiş oldu.  Damızlık, tohum, 
ilaç ve gübre gibi üreticilerin doğrudan 
kullandığı girdilerde maliyetler düşürül-
dü. Tüketiciyi direkt ilgilendiren konu-
larda Bakanlığımızla koordineli hareket 
etmeye başladı.” şeklinde konuştu

“Tarım Kredi’nin Bütün 
Çalışanlarına Teşekkür 

Ediyorum”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Ziraat Bankası’nın çiftçilerin yüzü-
nü güldürecek bir anlayışla, tek bir 
hedef doğrultusunda ilerlemesi ge-
rektiğini ve bu doğrultuda adımlar 
atıldığını kaydeden Bakan Çelik, “Bu 
kısa zamanda Tarım Krediyle birlikte, 
yalnızca çiftçinin memnuniyetini he-
saba katan bir anlayış içinde koordi-
nasyonlu çalışmalarından ötürü Mer-
kez Birliği Yönetim Kuruluna, Genel 
Müdürlüğüne, Bölge Müdürlerine ve 

Tarım Kredi’nin bütün çalışanlarına 
teşekkür ve tebrik ediyorum.” dedi 

Çiftçilerin yüzünün gülmesi ve on-
ların memnuniyeti için gerekli çalış-
maların yapılması konusundaki hassa-
siyetini dile getiren Çelik, bu anlamda 
Tarım Kredi ile birlikte yalnızca çiftçi-
nin memnuniyetini hesaba katan bir an-
layış içinde çalıştıklarını söyledi.

Faruk Çelik, üreticilerin mahsullerinin 
daha az aracı ile tüketiciye ulaşması ama-
cıyla Tarım Kredi'nin piyasada daha aktif 
roller üstlenmeye başladığını belirterek, 
"Bu süreçte önemli bir çalışma da tarım 
sektörünün finansmanına yönelik oldu. 
Tarım Kredi, çiftçilerimize son 14 yılda 45 
milyar liralık kredi kullandırdı. Çiftçileri-
miz tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde 
de milli gelirden en az payı alan kesimi 
oluşturuyorlar." şeklinde konuştu.

Finansman kullanımında çiftçilerin 
aleyhine gelişen durumlar için gerekli 
çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çe-
lik, "Bu durumun ortadan kalkması için 
Merkez Birliğimiz, Genel Müdürümüz, 
Ziraat Bankası ile görüşmelerini sürdü-
rüyorlar. Biz de her türlü desteği veri-
yoruz. Bu konudaki esnaf çiftçi ayrımını 
ortadan kaldıracak düzenlemeyi Ziraat 
Bankası ile birlikte gerçekleştirmiş ola-
cağız." bilgisini verdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği'nin tarımsal üretimin artırılması 
ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanma-
sı için 2017 yılında 600 milyon liralık 
yatırım kararı aldığını hatırlatan Çelik, 
tarımın tüm dünyada olduğu gibi Tür-
kiye'de de stratejik öneminin her geçen 
gün arttığını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, gıda ürünlerinin tarladan 
sofraya gelene kadarki süreçte hak-
sız bazı zincirler olduğunu belirterek; 
"Çiftçinin üretimde kalması ve onların 
yüzünün gülmesi için gerekli çalışma-
ları yapıyoruz. Mevsimsel geçişlerde 
fiyatlar geçmişte de yükseliyordu. Gıda 
Komitesi, kısa süreli haksız kazanç pe-
şinde koşanların önüne geçmek için ça-
lışıyor." dedi.

"Enflasyon çığırtkanlığını 
yapanlara, adresi başka yerde 

arayın diyoruz"
Bakan Çelik, Türkiye'de TARSİM 

bünyesinde tarım sigortacılığı anlamın-
da hayata geçirilen yenilikleri hatırlata-
rak, "TARSİM, ocak ayı itibariyle yeni 
bir sürece girdi. Özetle, doğal afetlerden 
kaynaklı tarımsal risklerin tamamını si-
gorta kapsamına almış bulunuyoruz. En 
önemlisi buğdayda kuraklığı güvence 
altına aldık ama 2018 yılından itibaren 
kuraklık karşısında tüm ürünler sigorta 
kapsamına alınmış olacak." ifadelerini 
kullandı.

"Eli nasırlı çiftçilerimizin yükünü 
azaltmak hepimizin öncelikli görevi." di-
yen Çelik, şunları kaydetti:

"Soframıza gelen ürünleri zorluklarla 
soframıza taşıyan çiftçilerimizin alın teri-
ni İstanbul Boğazı'na bakarak konuşmak 
kolay. Yok efendim domatesin fiyatı şuy-
muş, enflasyon biraz yükselmiş, bunun 
müsebbibi de domates oldu. Bunun mü-
sebbibi de çiftçinin ürettiği salatalık oldu, 
biber oldu. Geçin bunları, geçin! Çiftçi ile 
ilgili bakışları olumsuz noktaya çeken bu 
yaklaşımlara şiddetle karşı olduğumuzu 
söylüyorum.

8 liradan bahsedilen, 7 lira bahsedilen 
domates bugün itibariyle 4 liraya düşmüş. 
30 kuruşa, 40 kuruşa, maliyetinin altına 
çiftçi pazar bulamazken, çiftçiye sahip 
çıkmayanların, bugün bir nebze çiftçinin 
yüzü güldü diye, enflasyonun ana müseb-
bibinin domates olduğunu söylemelerini 
kabul etmek mümkün değildir.

2 liraya çiftçinin tarlasından çıkan do-
mates, eğer 8 liraya satılıyorsa çiftçiden 
yola çıkan domatesin nerelere uğradığına 
bakmak gerekiyor. Gıda Komitemiz bu-
nunla uğraşıyor, bunu çözmeye çalışıyor. 
Tarladaki 2 liralık domates, nasıl 8 lira 
oluyor. Çözülmesi gereken bu aradaki 6 
liranın hangi alın teri karşılığında verilip 
verilmediği meselesidir. Buradan çiftçi-
lere sesleniyorum; üretmeye devam edin, 
hükümet olarak, Bakanlık olarak yanınız-
dayız. Bu enflasyon çığırtkanlığını yapan-
lara, adresi başka yerde arayın diyoruz."

“Bereket Sigorta, Nar  Gibi Bereketli Olsun”
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 
Şirketlerinin sektör ve basın lansmanı Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 
katıldığı törenle gerçekleştirildi.

      

Bakan 
Faruk 
ÇELİK
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“Bereket Sigorta, Nar  Gibi Bereketli Olsun”

17 Mayıs tarihinin Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği’nin 40. 
Kuruluş Yıl dönümü olduğuna vurgu 
yaparak konuşmasına başlayan Tarım 
Kredi Genel Müdürü Ayhan Karayama 
ise şunları kaydetti: “154 yıldır ülke 
tarımına hizmet eden Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin Merkez Birliği 17 Mayıs 
1977 yılında kurulmuş ve Teşkilatımızın 
en büyük gücü olmuştur. Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nin bugünlere gelmesin-
de büyük emekleri olan Merkez Birliği, 
Bölge Birliği ve Kooperatif persone-
limize teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum. Tarım Kredi Ailesi, 17 böl-
ge birliği, 1625 kooperatif, 186 hizmet 
bürosu, 12 şirketi, 7 bin 500 çalışanı ve 
1 milyon civarında çiftçi ortağının hem 
girdi ihtiyacını uygun fiyatla karşılıyor 
hem de ürettikleri ürünleri değerlendi-
riyor. Rakamlarla ifade etmek gerekir-
se;  25 milyar TL aktif büyüklüğü, 11 
milyar TL cirosu, 7,5 Milyar TL kredi 
kullandırımı, 1,4 milyon ton-1,4 milyar  
TL’lik gübre satışı, 1,3 milyon ton-1 
milyar TL yem satışı, 250 milyon lt-
780 milyon TL mazot satışı, 166 bin 
ton-433 milyon TL tohum satışı,400 bin 
ton-200 milyon TL' lik kömür satışı, 
22.400 büyükbaş, 44.000 küçükbaş-207 
milyon TL'lik hayvan satışı olmak üzere 
toplam 5,3 milyar TL satış miktarından 
bahsediyoruz. Faaliyetlerinde karlılığı 
öncelikli hedef olmaktan çıkartarak çift-
çilerimizin kazanmasına, ülke tarımının 
geliştirilmesine yönelik yeni bir strateji 
belirleyen Tarım Kredi Kooperatifleri, 
bakanımızın ve bakanlığımızın destek-
leri ile hem çiftçilerimizin girdiye uy-
gun fiyatla ulaşmasını sağlıyor ve aynı 
zamanda diğer piyasa aktörlerinin satış 
fiyatlarını da etkileyerek piyasa regülas-
yonu görevini yerine getiriyor.”

“2017 yılı kalkınma, büyüme ve 
atılım yılı olacak”

Tarım Kredi’nin 2017 yılını kalkınma, bü-
yüme ve atılım yılı olarak ilan ettiğini belirten 
Karayama, “Tarım Kredi 2017 yılı için şirket-
lerimizle birlikte yaklaşık 600 milyon liralık 
yeni yatırım planladı. Bunların içinde bugün 
lansmanını yaptığımız sigorta şirketleri, yem 

fabrikaları, Adıyaman’da yapılacak badem ve 
fıstık işleme tesisi, Balıkesir Gömeç'te ki zey-
tinyağı fabrikası,  Kırklarelinde ayçiçek yağı 
fabrikası, ülkemizin 5 farklı noktasında 330 bin 
ton Lisanslı Depo yapılması, hayvancılık ve to-
hum yatırımları, Gübretaş'ın, Tarkimin ilave ya-
tırımları gibi pek çok yeni yatırım ile bir yandan 
çiftçilerimize daha iyi hizmet götürmeyi diğer 
taraftan ise Türkiye'nin istihdamına katkı sağ-
lamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla doğrudan 
400 dolaylı 10.000'nin üzerinde istihdam oluştu-
rulması hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi’nin sigortacılık sektörüne gi-
rişi hakkında bilgiler veren Genel Müdür Ka-
rayama “Tarım Kredi Kooperatifleri yönetimi 
olarak faaliyet alanımız olan tarım sektöründen 
gelen yoğun talepleri de dikkate alarak tekrar 
sigortacılık sektöründe yer almayı düşündüğü-
müz günlerde, ülkemiz tarihte benzeri görül-
memiş bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya 
kalmıştır. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-
ğinde elim darbe girişimine karşı milletimizin 
her kesiminden kararlı bir duruş sergilenmiş, 
15 Temmuz milletimizin birlik ve beraberlik 
içinde demokrasiye sahip çıkmasının ve ihanet 
odaklarına müstahak oldukları yenilgiye uğrat-
masının şanlı bir örneği olarak dünya tarihine 

geçmiştir. Bilindiği üzere Tarım Kredi Koope-
ratifleri, 15 Temmuz sonrası FETÖ terör örgütü 
ile irtibatlı olduğu için TMSF bünyesine geçen 
Asya Emeklilik ve Işık Sigorta şirketlerinin 
yapılan ihalelerine katılmış ve  sonuçta her iki 
şirkette Tarım Kredi ailesine katılmıştır. Daha 
sonra yaptığımız, milletimizin de yoğun ilgi 
gösterdiği isim yarışmamız sonucu şirketleri-
miz Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ad-
larını almış ve yeni logolarıyla yine milletimize 
hizmet etmeye başlamıştır. Tarım Kredi 10 yıla 
yakın bir aradan sonra bugün yaptığımız lans-
manla tekrar sigorta sektörüne giriyor.. Büyük 
Tarım Kredi Ailesinin her bir ferdinin candan 
istediği sigorta şirketi sahibi olma arzusunu, 
Zatınızın, yönetim kurulumuzun ve çalışanları-
mızın desteği ile gerçekleştirmiş olduk. Bundan 
sonraki hedef ve görevimiz bu şirketleri bulun-
dukları noktadan çok daha ilerilere taşımak ve 
sektörde ilk 3 sırada yer alacak öncü bir şirket 
haline getirmektedir. Tarım Kredi Ailesine yeni 
katılan Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 
şirketlerimizin her daim ülkemizin ve milleti-
mizin hizmetinde olacağını ve başta acente-
lerinden ve çalışanlarından alacağı güçle 
sigortacılık sektöründe söz sahibi olacağı-
na olan inancımı tekrarlamak istiyorum.” 
açıklamalarında bulundu.

Konuşmala-
rın ardından, 
Tarım Kredi’nin 
düzenlediği 
isim yarışma-
sında “Bereket” 
önerisiyle ödül 
almaya hak 
kazanan Elif 
Uzun’a 20 bin 
TL tutarındaki 
çek, Bakan 
Faruk Çelik ta-
rafından takdim 
edildi.

Bereket Sigor-
ta ve Bereket 
Emeklilik Şir-
ketlerinin sek-
tör ve basın 
lansmanına 
Genel Müdür 
Yardımcıları, 
Daire Başkan-
ları, ilgili birim 
müdürleri ile 
çok sayıda 
basın mensu-
bu ve davetli  
katıldı.

Genel 
Müdür 
Ayhan 

KARAYAMA
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40 bin dönüm 
sarımsak ekili tarım 
arazisinin bulunduğu 
Gaziantep’in Araban 
ilçesinde çiftçiler, yurt 
içi ve yurt dışında 
önemli pazara sahip 
olan, bölge halkının 
"beyaz altın" olarak 
nitelendirdiği sarımsağı 
toplamak için gün boyu 
çalışıyor.

Araban Ovası'nın en de-
ğerli ekin ürünü olan sa-
rımsak, bölge halkı için 

önemli bir gelir kaynağı. Sarım-
sak hasadının başlamasıyla bölge 
halkı sarımsak tarlalarında çalı-
şarak evlerine ek gelir sağlıyor. 
Özellikle kadınların yoğunlukta 
çalıştığı tarlalarda bu yıl Rama-
zan ayından dolayı işçi sıkıntısı 
yaşanıyor. Sabah saat 07.00'de 
iş başı yapan işçiler akşam saat 
17.00’ye kadar çalışıyor.

Tarlada çalışan işçiler Rama-
zan ayında çalışmanın zorluğu-
nu ifade ederek, bu yıl hasadın 
mübarek Ramazan ayına denk 
geldiğini, havanın 35 dereceye 
kadar çıktığını belirtti. İşçiler, 
güneşin altında çalıştıkları için 
zorluk yaşadıklarının altını çiz-
di. Sarımsak ekiminin bölgeleri 
için önemli bir gelir kaynağı ol-
duğunu söyleyen işçiler, burada 
çalışarak evlerine ek gelir götür-

düklerini dile getirdi. Sabah er-
ken saatte tarlaya gelerek işe ko-
yulan işçiler, traktörün söktüğü 
sarımsakların köklerini makasla 
ayırıp topladıklarını söyledi.

TÜRKÜ SÖYLEYİP HALAY 
ÇEKİYORLAR

Gün içerisinde 8 saat boyun-
ca kavurucu sıcağın altında çalı-
şan tarım işçileri moral bulmak 
içinse zaman zaman türkü söy-
leyerek, halay çekiyor. Bu şekil-
de sıkıntılarını ve işin zorluğunu 
unuttuklarını dile getiren işçiler, 
yaptıkları işi keyifli hale getirme-
ye çalıştıklarını söylüyor.

20 BİN TON HASAT 
BEKLENİYOR

Sarımsak üreticisi Mehmet 
bilekçi 40 bin dönümde sarımsak 
ekildiğini ve 20 bin ton hasat bek-
lediklerini belirterek, “Araban'da 
bu sene 40 bin dönüm sarımsak 
ekildi. Yaklaşık 20 bin ton hasat 

bekliyoruz. Sarımsağın kilosu 
4-5 TL arasında değişiyor. 

İşçi yevmiyeleri geçen yıl 
26 TL iken bu yıl zira-
at odası henüz bir fiyat 
belirlemedi. Ücretlerin 
bu sene 35 TL olması-
nı bekliyoruz. İşçiler 
günlük 8 saat çalışıyor. 
Sarımsak bu yörenin 
beyaz altınıdır. Sarım-
sak almaya gelenler ara-
sında sarımsak yetişen 

Kastamonu’dan tutun da 
Mersin ve Rusya’dan ge-

lenler bile var. Araban'da 
yetiştirdiğimiz sarımsağı 

Türkiye'nin her tarafına satıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 
(DKİB) verilerine göre, Türkiye'den 

1 Ocak-31 Nisan döneminde Rusya Fede-
rasyonu,  Irak, Suriye, Gürcistan, Suudi 
arabistan, KKTC, Güney Kore Cumhu-
riyeti,  Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, 
Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ku-
veyt,  Azerbaycan, İngiltere ve Bahreyn'e 
kuru soğan ihracatı gerçekleştirildi.

Bu ülkelere toplam 69 bin 700 ton kuru 
soğan satıldı, karşılığında 8  milyon 661 
bin 914 dolar gelir elde edildi.

MİKTARDA IRAK, TUTARDA 
RUSYA ÖNDE

Yılın ocak-nisan döneminde en fazla 
kuru soğan ihracatının yapıldığı  ülke 27 
bin 226 tonla Irak oldu. Bu ülkeyi 20 bin 
356 tonla Suriye, 11 bin 134  tonla Rusya 
Federasyonu izledi.

İhracat verilerine tutar bazında bakıldı-
ğında ise Türkiye kuru soğan  ihracatında 
en fazla geliri 3 milyon 630 bin 196 dolarla 

Rusya Federasyonundan  elde etti. Bu ülke-
yi 2 milyon 182 bin 148 dolarla Irak, 1 mil-
yon 782 bin 991  dolarla da Suriye takip etti.

Aynı dönemde en az kuru soğan dış sa-
tımı 600 kilogramla Almanya'ya  yapıldı. 
Almanya'yı, 2,1 tonla Bahreyn, 3,5 tonla 
İngiltere izlerken, en az  ihracat geliri 305 
dolarla Bahreyn'den, bin 792 dolarla İn-
giltere'den, 2 bin 550  dolarla da Azerbay-
can'dan sağlandı.

Geçen yıl aynı dönemde kuru soğan 
ihracatı yapılamayan Suudi  Arabistan'a 
bu yıl 2 bin 576 ton kuru soğan ihraç edi-
lerek, 345 bin 903 dolar,  Güney Kore 
Cumhuriyeti'nden ise 672 ton ihracat kar-
şılığında 87 bin 464 dolar  gelir sağlandı.

Türkiye, 2016 yılının ocak-nisan döne-
minde 15 ülkeye 3 bin 7 ton kuru  soğan 
ihraç etmiş ve karşılığında 387 bin 101 
dolar kazanmıştı.

Kuru soğan ihracatında geçen yıla göre 
miktar bazında yüzde 2 bin 218,  tutar ba-
zında ise yüzde 2 bin 137 artış yaşandı.

Kuru soğan 
ihracatından 8,6 
milyon dolar gelir

Beyaz altın hasadı başladı

Türkiye'den yılın ilk 
4 ayında 16  ülkeye 
gerçekleştirilen 69 
bin 700 ton kuru 
soğan ihracatından 
8 milyon 661 bin  
dolar gelir sağlandı.  
Bu dönemde kuru 
soğan ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre miktar  bazında 
yüzde 2 bin 218, tutar 
bazında ise yüzde 2 
bin 137 artış gösterdi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 17. Bölge Birliği ola-
rak kurulan Şanlıurfa Bölge Birliği’nin Kuruluş Ge-
nel Kurul Toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa’da 4 Mayıs’ta gerçekleştirilen kuruluş 
toplantısına; Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Yaşar Terzi, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı 
Bücük, Müşavir Avukat Namık Kemal Bayar, Gazi-
antep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Malatya Bölge 
Müdürü Mustafa Altınok, Strateji Geliştirme ve Kor-
dinasyon Müdürü Ahmet Yıldırım, Teşkilatlandırma 
Müdürü Vejdi Yiğit, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa 
Bölge Müdür Yardımcıları katıldı. 

Kulp ilçesinde en çok bağcılık işleriyle uğraşan 
köyler olan Özbek ve Hevedan bölgesi köyle-

ri ile Hamzalı, Konuklu, Tepecik, Yeşilköy ve İnkaya 
köylerinde bağ belleme çalışmaları başladı. Bağ sahibi 
Mahmut Yıldız her yıl bahar mevsiminde belleme ça-
lışmalarını yaptıklarını belirterek, bu dönemde yapılan 
bellemenin verimi artırdığını söyledi. Yıldız, “Kışın 
geride bıraktığı izleri taşıyarak iyi bir bakıma ihtiyaç 
duyulan bağda belleme dönemi başladı. Gerek havala-
rın ısınmasından, gerekse bitkilerin gelişme dönemine 
girmesi nedeniyle bağdaki doğal örtüye en iyi yetişme 
ortamını sağlamak gerekir” dedi.

Muhlis Demir adlı çiftçi ise bu yıl üzüm başta olmak üze-
re meyve rekoltesinde önemli bir artış beklediklerini söyledi. 
Demir, "Bu yıl yağışlar yeterince oldu ve don olayı yaşan-
madı. Yağan yağışla birlikte toprak da iyice doyunca inşallah 
verim de iyi olacak. En azından bizim umutlarımız bu yönde, 
bu yıl havalar çok iyi gidiyor, umudumuz son ayda dolunun 
yağmamasına kaldı. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız" 
şeklinde konuştu.

Bağ sahibi Halis Yalçın da toprağın sertleşmesinin önüne 
geçmek gerektiğini söyledi. Yalçın, ”Toprak kış aylarında kar, 
yoğun yağışlar, aşırı soğuklar nedeniyle sertleşir ve hava alma 
güdüsünü iyice kaybetmiştir. Bu nedenle öncelikle toprağı yük-
sek miktarda havalandırmak gerekir bu amaçla belleme yapa-
rak bu çalışma sistemini sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Bölge Kuruluş Genel Kurulu yapıldı

 Kulp’ta, bağ 
belleme dönemi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin köylerinde 
tarımla uğraşan vatandaşlar, daha 
fazla verim elde etmek için bağlarını 
bellemeye başladı.
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TARNET kuruluşundan 
bu yana icra ettiği tüm 
çalışmalarında müşte-

ri memnuniyeti politikasını 
ön planda tutarak, var olan 
sistemdeki bilgi güvenliği 
süreçlerini ve dokümantas-
yonu minimum değişiklik ile 
uyumlu hale getirmek yerine 
sistemini bastan sona ele alıp 
yeni entegre yönetim siste-
mine uyumlu hale getirdi.

Uzun soluklu bir çalış-
ma sonrasında, üst yönetim 
desteği ile beraber yeniden 
bir yapılandırma gerçekleş-
tiren TARNET, risklerin ve 
fırsatların değerlendirilerek 
kurumsal ihtiyaçların kar-
şılanacağı öngörülen yeni 
yapıda; personelin eğitimi, 
risk değerlendirmeleri, iş 
etki analizleri ve tatbikatlar-
la yönetim sistemi beklen-
tilerini sağlayacak şekilde 
güncelledi.

Uyguladığı sistematiğin 
entegre yönetim sistemine, 
uygun hale getirilmesi ve 
belgelendirilmesi için çalış-
malarını başlatan TARNET, 
kısa sürede bu sistemin tüm 
gerekliliklerini yerine getire-
rek bağımsız denetim firması 
Denetik tarafından yapılan 
denetimlerden başarıyla ge-
çip akredite belgelerini alma-
ya hak kazandı.

TARNET, entegre yöne-
tim sistemi çalışmaları ile:
• Yönetim sistemlerinin sü-
rekli iyileştirilmesi, sürek-
liliğinin sağlanması, uygun 
teknolojileri kullanarak hiz-
metin zamanında ve doğru 

verilmesi, müşteri memnu-
niyetinin arttırılması gibi 
yaklaşımları kapsayan ISO 
9001,
• Bilgi güvenliği yönetim 
sisteminin, gizlilik bütünlük 
kullanılabilirlik ve erişilebi-
lirlik yaklaşımlarını sürekli 
iyileştirmeyi ilke edinerek 
ISO 27001,
• Bilgi teknolojileri hizmet 
yönetim sisteminin, planla-
ma, eğitim, gözden geçirme, 
araştırma yapma, finansal 
kontrol, servis ve sistemlere 
erişim risklerinin yönetilme-
si ile ISO 20000,
• İş sürekliliği yönetim sis-
teminin: şirket prestijini ko-
rumak, güvenilirliğini arttır-
mak, iş kesintilerini en aza 
indirgemeyi amaçlayan ça-
lışmaları ile ISO 22301 bel-
gelerini almaya hak kazandı.

Düzenlenen belge töre-
ninde Denetik Belgelendir-
me Genel Müdürü Adnan 
Karadaş belgeleri takdim 
ederken, Türkiye Tarım Kre-
di Kooperatifleri Merkez 
Birliği iştiraklerinden TAR-
NET’in başarısının örnek 
nitelikte olduğunu ifade etti. 
Belgeleri, TARNET Bilgi 
Güvenliği, Sistem ve Proje 
Müdürü ve Yönetim Temsil-
cisi Babür Bilgehan aldı. 

Bilgehan, belge almak 
kadar yeterlilikte sürekliliğin 
kazanılmasının da önemli 
olduğunu vurgularken, tüm 
çalışma grubuna teşekkür etti 
ve TARNET’in yeni başa-
rılara imza atma konusunda 
başarılarının devamını diledi.

Yönetim Sistemi 
Yeterliliği onaylandı

Ulusal Market Zincirleri İle Ulusal Market Zincirleri İle Ulusal Market Zincirleri İle 
Yaş Meyve Sebze İşbirliğiYaş Meyve Sebze İşbirliğiYaş Meyve Sebze İşbirliği

TARNET’in, süreçlerine, yasal gereklere ve müşterilerine 
yönelik faaliyetleri kapsamında yönetim sistemi yeterlikleri 
bir kez daha onaylandı.

Yaş meyve, sebze temini hususunda mutabakata varılarak Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile CarrefourSA arasında Ticari İşbirliği Protokolü imzalandı.

İmzanın ardından ilk olarak Antalya Bölge 
Birliği CarrefourSA ile imzalanan bölgesel 

işbirliği protokolü kapsamında Carrefour-
SA’ya, Bölge Birliği faaliyet alanındaki Kum-
luca ve Demre kooperatifleri aracılığıyla yaş 
meyve sebze verilmeye başlandı.

İlerleyen dönemde diğer Bölge Birlikleri ile 
CarrefourSA arasında yapılacak bölgesel işbir-
liği protokolleri ile de birçok kooperatif, Car-
refourSA’ya yaş meyve ve sebze verebilecek. 

Ortak Ürünlerinin Değerlendirilmesi kap-
samında üreticilerin ürünlerini değer fiya-
tından alarak hem üreticilere hem de Türk 
tarımına katkı sağlayacak işbirliği talepleri-
ne karşı kapısı daima açık olan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Migros, CarrefourSA ve Metro 
marketler zincirine ek olarak piyasada faaliyet 
gösteren diğer market zincirleri ile de görüş-
melerini sürdürüyor.

Diğer yandan Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin 
yaş meyve sebze alımın-
da 2017 yılında daha et-
kin olabilmesi, piyasa-
da tüketicilere yönelik 
oluşan dönemsel yüksek 
satış fiyatının engelle-
nebilmesi, üreticilerce 
üretilen yaş meyve ve 
sebzenin tarladan de-
ğer fiyatından alınarak 
nihai tüketiciye uygun 
fiyata ulaştırılması ve 
kooperatiflerin mevcut 
yaş meyve sebze tica-

retini arttırmak amacıyla Pazarlama Daire 
Başkanlığı Sözleşmeli Üretim ve Ürün Ge-
liştirme Müdürlüğünce 2017 yılı başından 
itibaren bir eylem planı oluşturuldu.

Yılbaşından bu yana, ilgili Bölge Birlikle-
ri, kooperatifler ve perakende market zincirleri 
yetkililerinin katılımı ile Mersin, İzmir, Anka-
ra, Balıkesir ve Antalya Bölge Birliklerinde 
süreç değerlendirme ve 2017 yılı planlama top-
lantıları yapıldı, Pazarlama Daire Başkanlığı 
yetkililerince ilgili kooperatifler yerinde ziya-
ret edildi.

Bölge Birliklerinde yapılan toplantıların ve 
kooperatif ziyaretlerinin ikinci turu ise Pazar-
lama Daire Başkanlığı Sözleşmeli Üretim ve 
Ürün Geliştirme Müdürü Mehmet Erol ve Mü-
dürlük Yönetmeni Yasin Dursun’un katılımı ile 
geçtiğimiz ay Antalya ve Mersin Bölge Birli-
ğinde başladı.
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Altınova Tareks Araştırma 
İstasyonunda ıslah edilen Albayrak ve 
Lila Hibrit Mısır Çeşitleri tescil edildi.

1981 yılında Tarım Kredi Koopera-
tifleri iştiraki olarak kurulan,1987 
yılında Özel Sektör Tarımsal Araş-

tırma Kuruluşu yetkisi alan Tareks, 2009 
yılında Balıkesir/Altınova’da Araştırma   
İstasyonunu kurdu. 2009 yılında başlayan 
yerli mısır çeşitlerinin ıslahı programı ile 
ülkemiz şartlarına uygun, geniş adaptas-
yon yeteneği olan, hastalık ve zararlıla-
ra dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli, 
farklı olum guruplarında çeşitler ıslah 
edilmeye başlandı. İlk olarak, TK 6060 
ve TK 6063 çeşitleri araştırma  istasyo-
nunda ıslah edildikten sonra, bu çeşitler 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından 2 yıl süren tescil denemeleri 
sonucunda 2014 yılında tescil edildi. Bu 
çeşitleri Lider ve Bulut cin mısır çeşitleri 
izledi.

2017 yılına gelindiğinde Balıkesir/Al-
tınova ıslah istasyonundan Ar-Ge çalışma-
ları sonucu ıslah edilen ALBAYRAK ve 
LİLA isimli iki önemli tanelik hibrit mısır 
çeşidi de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından yapılan iki yıllık resmi 
denemeler sonucunda 14 Nisan 2017 tari-
hinde tescil edildi.

ALBAYRAK
2013 yı-

lında Altıno-
va Araştırma 
İstasyonunda 
ıslah edilen 
ALBAYRAK 
çeşidi, 2017 
yılına kadar 
tescil dene-
melerinin 
yanı sıra, çe-
şidin farklı 

iklim ve toprak şartlarında adaptasyon de-
nemeleri ve çiftçi şartlarında çeşidin perfor-
mansını görmek amacıyla demonstrasyon-
lar kurulmuştur. Deneme ve demonstrasyon 
çalışmaları Çukurova ve Ege bölgeleri ağır-
lıklı olmak üzere ülkemizin farklı bölgele-
rinde yapılmıştır. Çiftçi koşullarında ellinin 
üzerinde farklı tarlada ALBAYRAK çeşidi 
ile ilgili yapılan deneme ve demonstrasyon 
çalışmalarının değerlendirilmesi sonucun-
da; çeşidin farklı çevre şartlarında geniş 
adaptasyon yeteneği, yüksek performans ve 
verimi ile uluslararası firma çeşitleri ile eş-
değer veya üstünde yer alarak rekabet ede-
bilmiştir. 

Albayrak, tescil denemelerinin devam 
ettiği süreçte, Tareks tarafından yürütü-

len demonstrasyon tarlalarındaki 
yüksek verimi ile çiftçilerin beğe-
nisini kazanmış, çeşit  tescil edil-
meden, henüz sertifikalı tohum-
luk üretim aşamasına geçilmeden, 
kısa zamanda 5 bin torba mısır 
tohumluğu ön sipariş alınmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından iki yıl süren 
tescil denemelerinde uluslararası 
firmaların çeşitleri ile yarışan AL-
BAYRAK bu çeşitlerle eşdeğer 
verim sonuçları vermiştir. En yüksek veri-
mini 2.173 kg/da ile Balıkesir lokasyonun-
da veren çeşidin ortalama verimi 1.474 kg 
/da olarak gerçekleşmiştir. ALBAYRAK 
vejetasyonu uzun ana ürün bölgelerine ta-
nelik olarak önerilmektedir. Tanelik yeni 
çeşidimiz 2017 yılında üretim programına 
alınarak 2018 yılında ticari olarak satışla-
rına başlanacaktır.

Yerli ıslah çalışmaları sonucu ıslah ya-
pılan ve tescil edilen çeşide Koçanlarında-
ki kırmızı haleli renkten dolayı ALBAY-
RAK adı verilmiştir.

LİLA
ALBAYRAK ile 
aynı dönem-
de Altınova 
Araştırma 
İstasyonunda 
ıslah edilen 
diğer çeşit 
LİLA, Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı ta-
rafından yü-
rütülen tescil denemelerinde çok iyi per-
formans göstermiş ve 2017 yılında tescil 
edilmiştir.

Tescil denemelerinde en yüksek ve-
rimini 2.072 kg/da ile Balıkesir lokas-
yonunda veren çeşidin ortalama verimi 
1.494 kg /da olarak gerçekleşmiştir. LİLA 
çeşidi tanelik olarak tescil edilmiş olma-
sına rağmen oluşturduğu bol yeşil aksam 
ile silajlık olarak da ekilebilen çok yön-
lü kullanılabilen bir çeşittir. LİLA çeşidi 
vejetasyonu uzun ana ürün bölgelerine 
tanelik ve silajlık, diğer bölgelere silajlık 
olarak tavsiye edilmektedir. 

Tareks, yeni çeşitleri ile ülkemizin ta-
nelik mısır tohum üretiminde dışa bağım-
lılığının azaltılmasına katkı sağlamayı 
hedeflemektedir.

Albayrak ve Lila Hibrit Mısır Çeşitleri Tescil edildi

Türkiye’nin en kaliteli üzüm 
bağlarının bulunduğu Bozca-

ada’da üreticilerin üzüm bağları 
için ihtiyaç duyduğu kükürt, Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Birliği’ne bağlı Çanakkale 
İli Geyikli Tarım Kredi Kooperati-
fi tarafından özel gemi aracılığıyla 
Bozcaada’lı üreticilere ulaştırılıyor. 

Bozcaada İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile bir-
likte hareket eden Gübretaş ziraat 
mühendisleri Bozcaada’lı üretici-
lere; zirai ilaç, gübre ve gübrele-
me, bitki besleme konularında bil-
gi verirken aynı zamanda aldıkları 
toprak numuneleri ile de bölgenin 
toprak haritasını çıkarıyorlar.

 Örnek Çalışma
Gübretaş, Bozcaada İlçe Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 
S.S Bozcaada Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifince bölgede birçok ça-
lışma gerçekleştirdiklerini kayde-
den Geyikli Tarım Kredi Koope-
ratifi Müdürü Cevat Ekici, “Önce 
adanın toprak haritası çıkartıldı. 
Daha sonra ilçede ÇKS’ ye kayıtlı 

çiftçiler ile yaptığımız köy toplan-
tıları ile üreticilerin ihtiyaçlarını 
belirledik. Gübretaş tarafından 
adanın ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin-
den yaklaşık 5 toprak örneği alı-
narak Kocaeli Yarımca Fabrikası 
Laboratuvarında ücretsiz analiz 
yaptırıldı. Yapılan analizlerin so-
nuçları, İlçe Tarım Müdürü Hasan 
Öz, Gübretaş Ziraat Mühendisleri 
Koray Akev ve Erdem Gül tara-
fından değerlendirildi. Daha son-
ra Gübretaş yetkilileri, Tarım İlçe 
Müdürü ve Kalkınma Kooperatifi 
yetkililerinin katılımı ile köy top-
lantıları düzenledik. Bu toplantı-
larda örnek kükürt numuneleri ile 
tanıtımlar yapılarak üreticiler bil-
gilendirildi. 

Kooperatif tarafından adanın 
yıllık toplam ihtiyacı olan kükürt 
talebi aynı anda 3 tır, özel izin ve 
özel gemi ile adaya sevk edilerek 
Bozcaada’da çiftçilere dağıtıldı. 
Böylelikle Geyikli Kooperatifi-
mizce ilk defa “Türkan Kükürt” 
sevkiyatı deniz yoluyla Bozcaa-
da’lı üzüm üreticilerine ulaştırıl-
mış oldu.” dedi.

Bozcaada Bağlarına Gübretaş’dan 
“Türkan Kükürdü”

Bozcaada’da, üzüm 
üreticilerinin kükürt 
ihtiyacı Geyikli Tarım 
Kredi Kooperatifi 
tarafından “Gübretaş” 
marka ve kalitesiyle 
gerçekleştiriliyor.
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Aksaray'da, çalıştığı diyaliz merkezindeki hasta-
ların durumundan etkilenerek, doğal beslenmek 

amacıyla küçük bir çiftlik kuran ve burada organik 
yumurta yetiştiren teknisyen, çiftliğine uğrayanların 
ısrarlı organik yumurta taleplerine cevap verebilmek 
için tavuk sayısını artırıp seri üretime geçti. 

Özel bir diyaliz merkezinde 17 yıldır teknisyenlik 
yapan Emrah Çetinkaya, Aksaray-Ankara karayolun-
daki arazisine kendi yumurta ihtiyacını karşılamak 
üzere küçük bir çiftlik kurdu.

Çiftliğindeki 50 özgür tavukla organik yumurta 
üreten Çetinkaya, karayolundan geçen pek çok ki-
şinin kendisinden ısrarla yumurta istemesi üzerine 5 
ayda tavuk sayısını bine çıkarıp seri üretim yapmaya 
başladı.

Tavuklarını buğday, arpa, Mısır ve bayat ekmekle 
besleyen Çetinkaya, günlük 300 yumurta üreterek, 
bunları karayolundan geçenlerin yanı sıra çevre iller-
den sipariş verenlere satıyor.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, mesleğinden do-
layı sürekli hastalarla bir arada olduğunu söyledi.

Hastalıkların en önemli nedenlerinden birinin 
sağlıksız beslenme olduğunu düşündüğünü belirten 
Çetinkaya, "Genellikle hazır yiyecekler, organik ol-
mayan besinlerin tüketimi sonucunda birçok rahat-
sızlık ortaya çıkıyor. Bunların başında da benim sık 
sık muhatap olduğum diyaliz hastaları var. Diyaliz 
merkezinde, seminerlerde sürekli diyaliz hastalarıy-
la iç içeyim. Bu rahatsızlığın nedenlerinden birinin 
doğal beslenememe olduğunu düşünüyordum. Hobi 
amacıyla 50 tavuk alarak organik yumurta üretmeye 
başladım. Çok fazla talep olunca ihtiyaca cevap vere-
bilmek için tavuk sayısını artırdım." dedi.

Aksaray'da, çalıştığı diyaliz 
merkezindeki hastaların 
durumundan etkilenerek doğal 
beslenmek amacıyla küçük bir 
çiftlik kuran teknisyen, çiftliğine 
uğrayanların ısrarlı organik 
yumurta taleplerine cevap 
verebilmek için 50 olan tavuk 
sayısını bine çıkararak seri 
üretime başladı.

Hastalardan etkilenip başladı, talebe yetişemiyor
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Bin 200 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen fuar-
da; Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri ortak altyapısı ile tarımda 

yapılan çalışmalar, destekler ve faaliyetler anlatıldı. Ay-
rıca iki ülke arasında ticaret hacminin artırılmasında yapı 
taşları olacak Gübretaş, Tareks, İmece Plastik ve Tarkim 
temsilcileri de açılan stant ile fuarda yer aldı.

Yaklaşık 72 bin metrekare alanda 69 ülkenin katı-
lımı ile gerçekleştirilen ve Afrika'nın en büyük tarım 
fuarı olma özelliğini taşıyan fuar, gerek Tarım Kredi 
Kooperatifleri şirketleri ile Fas firmaları arasında ge-
rekse diğer bölge ülkelerine yönelik işbirliği fırsatla-
rının değerlendirilmesi bakımından oldukça verimli 
geçti. Fuar ayrıca başta Afrika ülkelerinden olmak 
üzere diğer ülkelerden gelen firmalarla da bir araya 
gelme fırsatı elde eden Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve şirketleri açısından Afrika pazarında ortak hareket 
etme imkânı sağlayarak önemli bir adım oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti Fas Büyükelçisi Ethem Bar-
kan Öz de hem Bakanlık standı hem de Milli katılım 
iştiraki olarak gelen Tarım Kredi Kooperatifleri şir-
ketlerinin yer aldığı standa bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ayrıca, 2 milyonun üzerinde dinleyici kitlesine 
sahip ve Fas genelinde yayın yapan Aswat Radyosu 
ile yapılan röportajda Türkiye’deki kooperatifçilik 
faaliyetleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri şirketleri 
anlatıldı.

Tarım Kredi, ‘SIAM Uluslararası Tarım Fuarı’nda
12'nci SIAM Uluslararası Tarım Fuarı, Fas'ın 
Meknes kentinde açıldı. Fuara Türkiye bu yıl 
ilk defa katılım sağladı. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan ‘Arıcı-
lığı Geliştirme Projesi’ çerçevesinde, Kayseri İli 

Özvatan İlçesinde 720 adet ve Sarız ilçesinde 1.500 
adet olmak üzere toplam 2 bin 220 arılı kovan dağıtı-
mı yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği tarafın-
dan tedarik edilen arılı kovanlar, vatandaş tarafından büyük ilgi 
gördü. 

Arılı kovan dağıtımına Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte, Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği 
yetkilileri katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesince, kırsal 
kesimde üretime destek vermek amacıyla bu şekilde destekle-
melere ağırlık verileceği, yöresel üretime yönelik desteklerde 
bulunulacağı belirtildi.

2 Bin 220 Arılı 
Kovan Dağıtıldı






