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Çankaya-Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Proje her türlü takdiri hak ediyor

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN

Milli Tarım Projesine 
sahip çıkalım 

Türkiye genelindeki çiftçiler, Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirilen Milli Tarım Projesi Toplantısında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Bakan Faruk Çelik ile bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Tarım Projesi”nin her türlü 
takdiri ve desteği hak ettiğinin altını çizerek; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilip uygulamaya ko-
yulan "Milli Tarım Projesi"nin hayırlı olmasını diledi.

Tarım sektörü, Türkiye'nin 
gelişmesine katkı sağlayan 
sektörlerin başında geliyor

14 yılda, 47 milyar dolarlık 
tarımsal hasılaya ve 17 

milyar dolar ihracata ulaşıldı

Başbakan 
Binali YILDIRIM

Bakan
Faruk ÇELİK

Haberi 12. Sayfada

Haberi 12. Sayfada

Tarım Kredi Kooperatifleri yeniden SİGORTA sektöründe 6'da

16'da
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çe-
lik, tarım faaliyetlerine ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Gübre dahil olmak 

üzere tarımın temel girdileriyle ilgili çalış-
maları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten 
Bakan Çelik, “Toprağın verimi bakımından 
gübrenin niteliği ve içeriği son derece önem-
li. Yaklaşık 3 aydır bütün teknik kadrolar ve 
üniversitedeki hocalarımızla beraber yürüttü-
ğümüz çalışmalarla gübrenin toprağa uygun 
formatta üretilmesiyle ilgili son aşamaya gel-
miş bulunuyoruz. Topraklarımızda verimi art-
tırmanın yolu, toprağımızın yoğun kimyasal 
saldırısından kurtarılıp, bakteriyle ve organik 
maddelerle desteklenmesinden geçiyor” açık-
lamasında bulundu.

Gübre de dahil olmak üzere tarımın temel 
girdileriyle ilgili çalışmaları hassasiyetle sür-
dürdüklerinin altını çizen Çelik, açıklamaları-
na şöyle devam etti:

“Gübre konusunda verimi artırmak için 
kimyasalların kullanılma zorunluluğu var. 
Yani bir taraftan nüfus artıyor, artan nüfusun 
gıda ihtiyacını karşılamak için, topraklarımız 
genişleyip büyümediğine göre oradaki verim-
liliği esas almak gerekiyor. Onu artırmanın 
yollarından bir tanesi de gübrenin kullanılma-
sı. Fakat eğer gübre bitkinin alacağı element-
leri, besinleri almaya engel olacak bir oranda 
kullanılıyor ise o zaman başka sorunlarla karşı 
karşıya kalıyorsunuz, o zaman işin anası olan 
toprağı yok ediyorsunuz, toprağı işlevsiz ve 
verimsiz hale getiriyorsunuz demektir. Onun 
için burada gübrenin niteliği ve içeriği son de-
rece önemli. Biz yaklaşık 3 aydır bütün teknik 
kadrolar ve üniversitedeki hocalarımızla bera-
ber toprağımızın ve gübremizin mukayesesini 
yaptık, elde ettiğimiz veriler çerçevesinde biz 
acaba torağı çoraklaştırmadan, toprağın ka-
litesi bozulmadan bu gübreyi nasıl formüle 
ederiz diye çalıştık, güzel bir noktaya geldik. 
Şimdi gördük ki, bu kimyasalla birlikte belli 
oranda mikrobiyal ve organik maddelerin de 
bu gübrede yer alması gerekiyor ki topraktan 
yeteri kadar verimi alabilelim veya bitkiler ye-
teri kadar almaları gereken besinleri topraktan 
alabilsinler. Aksi takdirde yüzde 70’lere varan 
toprağın vermesi gereken besini, elementleri 
bitkiye verememesi durumuyla karşılaşıyor-
sunuz. Bu da başka sorunlara yol açıyor. Bit-
ki yeterince beslenemeyince, alması gereken 
yeterli gıdayı alamayınca bu direkt soframıza 
geliyor ve insanların sağlığıyla da ilgili çok 
ciddi sorunlar oluşuyor. İşte bu çerçevede 
gübrenin toprağa uygun formatta üretilme-

siyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 
Yani topraklarımızda verimi arttırmanın yolu, 
toprağımızın bakteriyle ve organik maddelerle 
desteklenmesinden geçiyor. Ayrıca artık hangi 
arazide, hangi havzada hangi gübreyi kullana-
cağız, bununla ilgili kılavuz da oluşturuyoruz. 
Şu an itibariyle 73 havzada hangi gübreyi kul-
lanacağımız belirlendi. Hızlı bir şekilde çalış-
malarımızı sürdürüp 941 havzada kullanılacak 
gübrenin kılavuzunu hazırlayacağız. Bu ça-
lışmamızla topraklarımızın verimini artırmış 
olacağız.”

“Soframızdaki ekmeği büyütmenin 
yolu, tarımsal alanları korumaktan 

geçiyor”
Sanayileşme ve köyden şehirlere göçle be-

raber tarım arazilerinin gecekondu ve çarpık 
yapılaşmayla karşı karşıya kaldığına dikkat 
çeken Çelik, “Başta sanayileşmede öne çıkan 
büyük iller olmak üzere şehirlerdeki tarım 
alanlarının altyapısı yerel yönetimler tarafın-
dan sağlıklı bir şekilde hazırlanamadığı için 
yaygın bir şekilde tarım alanlarının çöküşüy-
le karşı karşıya kaldık. Bu olumsuz tabloyu 
ortadan kaldırmak için ilk etapta 184 ovayı 
belirledik. Türkiye’de korunması gereken 
yüzde 100 birinci derece ve ikinci derecede 
tarım alanı olan alanlar belirlendi ve bunların 
133’üyle ilgili şu anda hiçbir sorun yok, onlar 
hemen tarımsal sit alanı ilan edilmeye müsait, 
ama 184’ü tamamlayalım diyoruz. Bu bitince 
birinci kademe olarak bunları yayınlayacağız 
ve buralara bir tek çivi çakılamayacak. Belki 
de çocuklara, gelecek nesillere, torunlara bıra-
kabileceğimiz önemli miras adımlarından bir 
tanesi budur. Fakat bu 100’lerde kalmayacak, 
çalışmalarımız devam ediyor bu noktada. Tür-
kiye’nin neresinde verimli tarım arazisi varsa 
bunları da bu havzalara ilave etmeye devam 
edeceğiz ve bunların korunmasını sağlamış 
olacağız. Soframızdaki ekmeği büyütmenin 
yolu, bu ovaları, bu tarımsal alanları korumak-
tan geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Milli Tarım Projesi'yle hayvan 
varlığımızı yerli kaynaklardan 

karşılayacağız”
1 milyon 150 bin ton et üretiminin olduğu-

nu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:
“İhtiyacımız 1 milyon 300 bin ton asgari. 

Nüfus artışı, 30 milyona yakın turist ve göç-
menler, bu aradaki farkın oluşmasında temel 
etmenler. Şimdi bunları dikkate aldığın zaman 

et ihtiyacınız arta-
rak devam ediyor, 
edecek. Şimdi 
yaklaşık 150 bin 
tonluk et ihtiyacı-
nızı karşılayacak 
olan büyükbaş 
hayvan sayısı 500 
bindir. 500 bin 
hayvanı ithal ede-
ceksiniz ki bu 150 
bin eti karşılayabi-
lesiniz. Tüketici ve üretici arasındaki dengeyi 
iyi kurmamız gerekiyor. Hem tüketiciyi mem-
nun edeceğiz, hem de hayvancılıkla uğraşan 
üreticimizi hayvancılık sektöründe tutmamız 
gerekiyor. Bu noktada karşımızdaki sorun, 
köyden şehirlere göçün yaşanması. Bu göçle 
beraber hayvancılıkla meşgul olanların sayı-
sında gerileme yaşandı. Şimdi biz dışarıdan et 
ithal ediyoruz, çok uygun fiyata et ithal ediyo-
ruz. Bu etleri çok rahat bir şekilde 20 TL’ye 
satma imkânınız var, yani çok uygun şartlarda 
aldığınız bu eti uygun şartlarda verebilirsiniz. 
Ama o zaman yerli besici ve üreticinin üretmiş 
olduğu hayvanın fiyatı daha yüksek olduğu 
için hemen ertesi günü hayvancılıktan çıkar. 
Hayvanlarını satar, kestirir ve hayvancılıktan 
çıkar. İşte biz tüm bu dengeleri dikkate ala-
rak hareket ediyoruz. Dışarıdan getirdiğimiz 
500 bin hayvanın fiyatını, karkas fiyatını şu 
anda 21 TL olarak veriyoruz. Ve piyasada da 
kıyma olarak, kuşbaşı olarak aslında 32 TL, 
34 TL’den satılması lazım. Piyasada 30 ile 
40 TL arasında satışlar gerçekleşiyor. Ortaya 
koyduğumuz Milli Tarım Projesiyle hayvan 
varlığımızı, et ihtiyacımızı yerli kaynaklar-
dan karşılamayı amaçlıyoruz. Bu projeyle 29 
ilimizde mera hayvancılığını yetiştirici bölge 
olarak ciddi manada destekleyeceğiz. Mesela 
ne vereceğiz? Merayı tahsis edeceğiz bir kere 
vatandaşa diyeceğiz ki, alın merayı 10 yıllı-
ğına, 20 yıllığına, ıslah etmek ve hayvancılık 
yapmak şartıyla merayı size veriyoruz kulla-
nın diyeceğiz. Böylelikle üreticilerin maliyet-
lerinde de bir azalma yaşanacak.”

“Buzağı başına 750 TL destek 
vereceğiz”

Buzağı başına 750 TL destek verecekleri-
nin altını çizen Çelik, “Projeyle ayrıca buzağı 
ölümlerini de önleyeceğiz. 500 bin hayvan it-
hal ediyorsunuz, ama 400 bin buzağı ölüyor. 
Buzağı yetiştiremezseniz, büyütemezseniz 
sofranızda eti ne yapacaksınız? Sürekli dışarı-

dan ithal etmek durumunda kalacaksınız, 400 
bin rakamı çok büyük bir rakam. Onun için 
biz dedik ki ikinci şartımız, buzağıyı ne yapıp 
yapıp dört aylık yapacaksınız, yani dört ay 
buzağıyı yaşatacaksın. Nasıl yaşatacaksınız? 
Doğmadan önce aşıları var, doğunca aşıları 
var, bunları yapacaksınız ve buzağı yaşaya-
cak. Peki, dört aylık olunca ne olacak? Buzağı 
başına 750 TL destek vereceğiz. Yani bir va-
tandaşın eğer 100 hayvanı varsa 100 hayvan 
işte 100 tane buzağıyı dünyaya getiriyorsa 75 
bin liralık bir desteği almış olacak, yalnız bu-
zağı desteği bakınız. Bu çalışmalarımızı tespit 
ettiğimiz besi bölgelerinde yoğunlaştıracağız” 
dedi.

“Damızlık düve yetiştiricilerine 
yüzde 50 destek veriyoruz”

Proje kapsamında 32 ilde damızlık düve 
üretim merkezlerinin kurulacağını kaydeden 
Çelik, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Çünkü hayvancılıktaki önemli bir so-
runumuz da, vatandaş hayvancılık yapmak 
istiyor, ama nereden temin edecek hayvanı? 
İstediğin cins ve ırkta bulmak çok zor; köyleri 
gezecek, celepleri bulacak, aracıları bulacak, o 
aracılarla toplanan hayvanlarla kendisine bir 
hayvancılık yolunu çizecek, bu tabi yeni yeni 
maliyetler getiriyor. Onun için 32 ilde damız-
lık düve merkezleri kuracağız. Bu merkezler-
de asgari 500 hayvan damızlık hayvan olacak. 
En az 500 baş kapasiteli bu merkezlerin inşaat 
yatırımlarına, alet, ekipman ve buzağı alımı-
na yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Diyelim 
ki Aksaray’da bir üreticimiz 500 tane hayvan 
alacak, bu 500 hayvanın yüzde 50’sini biz 
destek olarak veriyoruz. Bu ciddi bir destek. 
Bu sistemde aracı yok, fiyatlar standart, kimse 
kimseyi aldatmıyor. Sağlanacak bu kolaylıklar 
ve desteklerle ben iş bulamıyorum diyen birisi 
varsa dön köyüne iş var kardeşim. Hani hay-
di gel köyümüze geri dönelim var ya meşhur 
şarkı, evet köyümüze dönelim köyde iş var.”

"Havza havza gübre analizi yapacağız"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, artık hangi arazide hangi 
gübrenin kullanılacağı konusunda kılavuz oluşturduklarını belirterek, "Şu 
an itibariyle 73 havzada hangi gübreyi kullanacağımız belirlendi. Hızlı 
bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüp, 941 havzada kullanılacak gübrenin 
kılavuzunu hazırlayacağız. Bu çalışmamızla topraklarımızın verimini 
artırmış olacağız” dedi.



KASIM 2016HABER 4

Programa Bakan Çelik’in yanı sıra 
Şanlıurfa Valisi  Güngör Azim 
Tuna, Türkiye Tarım Kredi Koope-

ratifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, 
Koop İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp 
Alemdar, Tarım Kredi Kooperatifleri Ga-
ziantep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi ve il protokolü ile çok sayıda 
çiftçi katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Bakan 
Faruk Çelik, kırmızı et ithalatının önüne 
geçmek için herkesin üzerine düşeni yap-
ması gerektiğini söyledi. Hayvancılıkta 
önemli düzenlemeler yaptıklarını söyle-
yen Bakan Çelik, “Havza bazlı sistemin 
yanında hayvancılıkta da önemli düzenle-
meler getirdik. Biz hayvan ithalatı yapı-
yoruz. Kırmızı et ihtiyacımızı ithal ederek 
karşılıyoruz. Bu yanlıştır diyoruz. Burada 
da bir eksiklik var. Gelin el birliği yapa-
lım, devlet olarak, hükümet olarak, ba-
kanlık olarak biz üzerimize düşeni, siz de 
vatandaş olarak bu teşvikleri alarak siz de 
üretime destek vererek, çabalayarak, hep 
beraber gayret ederek bu hayvan açığımı-
zı, büyükbaş kırmızı et açığımızı ortadan 
kaldıralım” diyerek çiftçilere tavsiyelerde 
bulundu.

Dünyada nüfusun hızla artığını ve ta-
rım arazilerinin azaldığını belirten Çelik, 
2050 yılında üretilen ürünlerin yüzde 60 
oranında daha fazla üretilmesi gerektiğini 
söyledi.

Tarım arazilerinin kıymetinin ileriki 
yıllarda daha da artacağını dile getiren 
Bakan Çelik, “Milli Tarım Projesi'nin iki 
ayağı var. Birincisi havza bazlı üretim. 
Şanlıurfa'nın 13 havzası var. Buralarda ne 
ekilecekse onları biz kitapçık haline ge-
tirdik. Onları ekerseniz desteği alırsınız. 
Gelecek yıl daha da ayarlama yapacağız, 
hangi üründen daha fazla verim elde edi-
liyorsa o ürünü orada ekeceğiz” dedi.

Türkiye'nin her karış toprağını değer-
lendirmek zorunda olduklarını anlatan 
Çelik, “Şimdi kanun düzenlemesi getiri-
yoruz. 'Biz 3 kardeşiz, 10 kardeşiz 
anlaşamıyoruz, araziyi ekmiyoruz. 
Arazimiz elimizde duruyor' diyen-
ler, böyle yağma yok kardeşim. 
Biz o araziyi ekeceğiz. Sen ekmi-
yorsan o yerden alacağımız ürün-
leri millet için kullanacağız, kira 
paranı gidip bankaya yatıracağız” 
dedi.

Bir karış toprağın boş kalma-
yacağını kaydeden Çelik, “Hepsini 
ekecek bir politikayı şimdi dev-
reye sokacağız. Meralara gelince 
'Senin, benim, o köyün' diye bir 
şey yok, kim hayvancılık yapar-
sa mera ona verilecek. Ne kadar 
hayvanın var, ne kadar dönümlük 
mera lazım kardeşim? O hayvan 
sayısı ne kadar ise o kadar dönüm-
lük merayı al 10 yıllığına, al 15 
yıllığına, onu ıslah et, kendi malın 

gibi kullan anlayışını getireceğiz. 14.6 
milyon hektar merayı devreye koymak, 
hayvancılığı geliştirmek, hayvancılıkta 
başkalarına muhtaç olmamak, kendi kır-
mızı etimizi kendimiz üretmek için buna 
mecburuz” diye konuştu.

Çelik ayrıca Şanlıurfa İlinde Organize 
Sanayi Bölgesinde yem fabrikası ve Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge 
Birliğinin açılması müjdesini de verdi.

Bakan Çelik’in Şanlıurfa programına 
katılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü Ayhan Karayama ve 

Koop İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp 
Alemdar, daha sonra Gaziantep Bölge 
Birliğine bağlı Şanlıurfa Tarım Kredi 
Kooperatifine ziyarette bulunarak Bölge 
Müdürü Mehmet Aksoy ve kooperatif ça-
lışanlarından faaliyetler hakkında brifing 
aldılar.

Genel Müdür Karayama ziyaret sıra-
sında, Tarım Kredi Kooperatiflerinin var-
lık sebebi olan çiftçinin girdi maliyetlerini 
minimize etmek adına uygun fiyatla girdi 
temininde daha gayretli olması gerektiği-
ni belirtti.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU
Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2016 KASIM 
SAYI 532

Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 68-70 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
Semih Ofset

Büyük Sanayi Çilingir Sk. No:26 
İskitler / Ankara

0 (312) 341 40 75

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      İsmail Hakkı BÜCÜK
Yazı İşleri Müdürü       Murat YILMAZ
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Ersin ŞENOL  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SiVAS Şemis KALEM M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Mert Can YILMAZ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı
Bir dizi açılış ve 
programa katılmak 
üzere Şanlıurfa'ya 
giden Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 
Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında çiftçilere 
büyükbaş hayvan 
dağıtım programına 
katıldı.
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Alman Tarım Birliği (DLG) tara-
fından organize edilen ve 15-18 
Kasım 2016 tarihleri arasını kap-

sayan EuroTier 2016 fuarına Tarım Kredi 
Kooperatiflerini temsilen; Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selahattin Külcü, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilleri Mesut Ölmez ve 
Veli Sar, Yönetim Kurulu Üyeleri; İrfan 
Karakaya, Murat Kumaş, İbrahim Ethem 

Üstüner, Mehmet Şahin, Yaşar Terzi ve 
Ahmet Yoncacı, Denetçiler İsmail Daş-
delen, İlhan Saltık ve Bünyamin Özbek, 
Özel Kalem Müdürü Muhammed Süley-
man Armutcu ile tercüman olarak Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Uzman 
Yardımcısı Burçak Akansel katıldı.

Fuarda, farklı hayvan ırkları ile ilgili 
üreticilerden bilgi alan ve hayvanların ta-

nıtımlarının yapıldığı oturumlara katılan 
Tarım Kredi heyeti, tesis ve ekipmanlar 
ile ilgili olarak da firmaların stantlarını zi-
yaret etti. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nın standına da misafir olan 
heyet, burada Dış Pazar Stratejileri Çalış-
ma Grubu Sorumlusu Dr. Uğur İlkdoğan 
ve T.C. Hannover Başkonsolosu Mehmet 
Günay ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarım Kredi Heyeti EuroTier’e katıldı
Almanya’nın  
Hannover şehrinde 
düzenlenen ve 
Dünyanın en büyük 
hayvancılık fuarı olan 
EuroTier’e Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Denetçileri 
de katıldı.

DLG’nin uluslararası ziyaretçiler için 
oluşturduğu buluşma noktasında DLG tem-
silcileri ve diğer ziyaretçiler ile bir araya 
gelerek görüş alışverişinde bulunan heyet, 
fuar ile ilgili izlenimlerini ve sektördeki 
gelişmelere yönelik düşüncelerini Çiftçi 
TV’ye verdikleri röportajda dile getirdi.

EuroTier 2016 ile eş zamanlı gerçekleş-
tirilen Energy Decentral fuarını da ziyaret 
ederek sürdürülebilir enerji alanındaki tek-
nolojik gelişmeler hakkında bilgi edinen 
Tarım Kredi Kooperatifleri temsilcileri;son 
dönemde ülkemizde de büyük önem veri-
len ve teşvik edilen bir alan olması sebebi 
ile Almanya’da yaygın olan biyoenerji ko-
nusunda ilgililerden bilgi alıp Biro Biyogaz 
Tesisi’ni ziyaret ettiler. Tesis ziyaretinde 
heyettekilere; beş çiftçi tarafından 2007 
yılında kurulan ve Ronnenberg Belediyesi 
tarafından desteklenen tesiste pancar, mısır 
ve buğdaydan elde edilen enerjiyle Hanno-
ver’daki 140 bin hanenin elektrik ihtiyacı-
nın karşılandığı ifade edildi.

Hannover’deki temasların ardından 
Bremen’e geçen heyet Grossmarkt Bremen 
Meyve ve Sebze halinde faaliyet gösteren 
Türk firmaları hakkında Vehbi Karakaya ve 
Adnan Gönenç’ten bilgi alarak toptancıları 
ziyaret ettiler. 

EuroTier Hakkında…
İki yılda bir düzenlenen ve profesyonel 

hayvan yetiştiricilerini bir araya getiren 
fuarın katılımcı ve ziyaretçi sayılarında 
sürekli bir artış söz konusudur. 2014 yı-
lında 1145’i yabancı toplam 2368 firma 
yer alırken bu yıl 58 ülkeden 2692 firma 
EuroTier’e katılmıştır. Fuarda yer alan fir-
malar; kümes hayvanları, sığır, koyun ve su 
ürünleri yetiştiriciliği alanlarında sunduk-
ları mal ve hizmetleri tanıtmanın yanı sıra 
sektöre ilişkin geliştirdikleri inovasyonları 
da 100’ü aşkın ülkeden 163 bin ziyaretçi ile 
paylaşmıştır. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı 
Kasım ayı toplantısı Kütahya'da 
yapıldı. 

Yönetim Kurulu Toplantısı için Kütah-
ya'da bulunan Merkez Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür 
Yardımcısı Fatih Zekeriya Yerlikaya ve 
Teşkilatlandırma ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı İsmail Hakkı Bücük, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine bağlı iştirakler ile Bölge 
Birliğine bağlı Kooperatiflerde bir dizi ince-
lemelerde bulundu. Önce Eskişehir'in Bey-
likova ilçesinde faaliyetini sürdüren ve son 
dönemde Tarım Kredi Yem’in bünyesine 
katılan, Tarım Kredi Süt fabrikasını ziyaret 
ederek; Fabrika Müdürü Nihat Tosun’dan 
yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldılar.

Daha sonra Kütahya Bölge Birliğine 
bağlı, Beylikova, Alpu ve Alayunt Tarım 
Kredi Kooperatiflerini ziyaret eden heyet; 
yine Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifince 
yaptırılan ve 2015 yılında hizmete alınan 2 
bin ton kapasiteli depo ve ürün alım merke-
zinde incelemelerde bulundular. 

Alayunt Kooperatifinde 2016 yaz dö-
neminde yıldırım düşmesi nedeniyle 6 adet 

büyükbaş hayvanı telef olan ortak Ahmet 
Girkin ve olay günü hayvanların başında bu-
lunan babası Hüseyin Girkin ile yüz yüze gö-
rüşen Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Külcü ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Tarım Kredi Kooperatiflerinin her 
zaman ortağının yanında olduğunu, bütün 
kooperatif ortaklarının dertleriyle dertlendik-
lerini belirttiler.

Ziyaret sırasında, hayvanları telef olan 
Kooperatif ortağına hiç vakit kaybetmeden 
yardım elini uzattıklarını belirten Bölge 
Müdürü İlyas Kılıç şunları söyledi: "Orta-
ğımızın yeni alınan hayvanlarının sigortası 
herhangi bir ücret talep edilmeksizin, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğimizce 
yapılmıştır. Bizler Tarım Kredi olarak, or-
taklarımızın sadece iyi gününde değil, kötü 
günlerinde de yanında olduğumuzu bu vesile 
ile bir kez daha göstermiş olduk." 

Tarım Kredi Yemin Kütahya Fabrikasına 
geçen konuk heyet ve Bölge Birliği yetkili-
leri; burada, Fabrika Müdürü Hüseyin Dur-
muş’tan fabrikanın faaliyetleri hakkında bil-

gi aldılar. Durmuş, yeni yapılan yatırımlarla 
yıllık üretim kapasitelerini 150 bin tona ka-
dar çıkarttıklarını, fabrika olarak yılsonunda 
rekor üretim ve satış hedeflediklerini belirtti. 

Kütahya Bölge Yönetim Kurulu üyeleri 
ile bir araya gelen Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü; "Merkez 
Birliği olarak, Yönetim Kurulu toplantıları-
mızı Ankara’da değil de, mümkün olduğun-
ca Bölge Birliklerimiz de yaparak; sahada 
sizler gibi önde gelen yöre çiftçileriyle istişa-
re etme şansı buluyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca konuk heyet Bölge Birliğinde ça-
lışan tüm personelle bir araya gelerek istişa-
relerde bulundu.

Merkez Birliği Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyeleri, toplantıdan sonraki gün ise 
Söğüt ve Bilecik Tarım Kredi Kooperatifle-
rinde incelemelerde bulundular. Heyet ayrı-
ca Osmanlı'nın ilk temellerinin atıldığı, Bi-
lecik'teki Şeyh Edebali türbesi ile Söğüt'teki 
Ertuğrul Gazi (Gündüz Alp) türbesini ve 
Yine Osmanlı'nın ilk mescidi olan Söğüt'teki 
Kuyulu Mescidini ziyaret ettiler.

Merkez Birliği Yönetimi Kütahya'da toplandı 
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Balıkesir’in Ayvalık İlçesinde hizmet veren Tareks 
Altınova Tohum Islah İstasyonu çalışmaları ile dikkat 
çekiyor.

Şirket hakkında bilgi veren Tareks Altı-
nova Şube Müdürü Ersan Atakul “Ta-

reks, 1981 yılında İstanbul’da kurulmuş-
tur. Tarım Kredi Kooperatiflerin bir iştiraki 
olan şirket 1988 yılında Ankara’ya taşına-
rak faaliyetlerine devam etmektedir. Şirke-
timiz kuruluşundan bugüne kadar tohum 
üretim ve işleme kapasitesini arttırmakta, 
teknik ve Ar-Ge alt yapısını oluşturma ve 
güçlendirme çalışmalarına önem vermek-
tedir.

1987 yılında Tarla Bitkileri alanında 
Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu 
yetkisini almıştır. Bu tarihten itibaren de-
neme ve üst kademe tohumluk üretimlerini 
yapabilecek yetki ve kapasiteye ulaşmıştır. 
Araştırıcı kuruluş olarak, 2009 yılında Ba-
lıkesir/Altınova’da kurulan araştırma istas-
yonunda ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde 
(Ege, Marmara, İç Anadolu, Çukurova ve 
diğer) mısır ıslahı, araştırma, deneme ve 
çeşit adaptasyonu çalışmalarına devam et-
mektedir.

Bu çalışmalar sonucunda;  6 hibrit 
mısır, 21 mısır ebeveyn hattı, 4 ekmeklik 

buğday, 3 arpa, 1 yonca çeşidi ve 1 pata-
tes çeşidi olmak üzere toplam 36 çeşidin 
tescili yapılarak üretim ve ticareti yapıl-
maktadır. Ayrıca 5 hibrit mısır, 7 ekmeklik 
buğday, 2 arpa ve 1 yonca çeşidi olmak 
üzere toplam 15 çeşit adayının resmi tescil 
denemeleri devam etmektedir.”dedi.

Tareks Balıkesir Altınova Tohum Islah 
İstasyonunda yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Atakul “Hırvatistan OSİJEK 
Enstitüsü ile ortaklaşa Balıkesir/Altınova 
Tohum Islah İstasyonunda bitki ıslahı ça-
lışmaları sonucunda geliştirilen hibrit mısır 
çeşitleri ve bunların ana-baba hatları tescil 
edilerek çiftçinin hizmetine sunulmakta-
dır. Bu çeşitlerin tohumlukları ve ebeveyn 
hatları,  Tareks tarafından Ege ve Güney 
Marmara civarında, uzman teknik perso-
nelin koordinasyonunda Tarım Kredi Ko-
operatifleri ortakları ile sözleşmeli üretim 
modeli ile gerçekleştirilmektedir.”dedi.

Son yılların ortalaması yıllık 400 ton (yak-
laşık 35 bin torba)hibrit mısır tohum üretimi 
olan Şirket, 2014 yılında üretimini yaklaşık 50 
bin torbaya takriben 700 tona çıkardı.

Üretilen hibrit mısır tohumluklarının 
işlenip paketlenmesi, Balıkesir Ayvalık/
Altınova’da yer alan, 11 bin 823 m2 alanda 
kurulu bulunan ve yıllık 2 bin ton kapasi-
teli ‘’Hibrit Mısır Tohumluğu Kurutma İş-
leme ve Paketleme Tesisinde’’ yapılmakta. 
Tesisin kapasitesinin kullanılması açısın-
dan diğer firmalara da tohum işleme, ku-
rutma ve paketleme hizmeti sunulmakta.

Balıkesir Altınova’da  39 bin 446 m2 
alanda bulunan "Araştırma ve Tohum Islah 
İstasyonu’nda’" Ar-Ge’ye yapılan yatırım-
lar sonuçlarını vererek  4 çeşit hibrit mısır 
ve  6 ebeveyn hattı tescil edildi.

Hibrit Mısır Tohum satışı ile ilgili Şir-
ket Merkezinde yapılan çalışmalar haricin-
de Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin ve 
Gaziantep Bölge Birliği sınırları içinde 2 
ziraat mühendisi, İzmir Bölge Birliği sınır-
ları içinde 1 Şef (ziraat mühendisi) 1 ziraat 
mühendisi, Antalya Bölge  Birliği sınırları 
içinde 1 ziraat mühendisi, Sakarya Bölge 
Birliği sınırları içerisinde 1 ziraat mühen-
disi, Balıkesir Bölge sınırları içerisinde 1 
ziraat mühendisi  olmak üzere toplam 7 
personel, Ticaret Müdürlüğünün koordi-
nasyonunda pazarlama, deneme, demons-
trasyon işlerini yürüten  Bölge Sorumlusu 
olarak daimi görev yapmakta.

"Laboratuvar Analizi ve Belgelendir-
me" yetki devri başvurusu Mayıs 2016 ta-

rihinde yapıldı. Yerli çeşitlerin geliştirildiği 
ve merkezde üretilen ürünler tüm Türkiye 
pazarına sunulmak üzere hizmet veriyor. 
Yaklaşık 3 milyon dolarlık bir yatırım ya-
pılan tesis sektöre önemli bir ivme kazan-
dırıyor.

Laboratuvar hakkında bilgi veren Şube 
Müdürü Ersan Atakul “Başvurumuza isti-
naden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığınca oluşturulan komisyon, Tohum La-
boratuvarımızı Uluslararası teknik kurallar 
, yasa, yönetmelik ve ilgili düzenlemeler 
çerçevesinde incelemeler yapılarak  labo-
ratuvar yeterli bulunmuştur. Komisyonun 
olumlu raporuna istinaden Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 14 Haziran 2016 
tarihi itibariyle Şirketimize "Laboratuvar 
Analizi ve Belgelendirme Yetki Devri Tes-
cil Belgesi" yetkisini onaylamıştır.

Şirketimiz 2016 Haziran ayı itibariy-
le, kendi ürettiği ve stokta kalan buğday, 
mısır, arpa, yulaf ve çavdar türlerinde 
sertifikalı tohumluk üretimlerinin önem-
li bir aşaması olan laboratuvar analizini 
ve sertifika düzenleme işlemlerini kendi 
yapma yetkisini almış ve Balıkesir / Salur 
Tohumluk İşleme ve Paketleme Tesisleri-
mizden gelen buğday tohumluk numune-
lerinin analizleri yapılarak ilk sertifikalar  
düzenlenmiştir.” dedi.

Asya Emeklilikte ilk adım atıldı

Tareks, yerli hibrit mısır çalışmalarındaki başarısıyla dikkatleri çekiyor

İhalenin ardından Asya Katılım 
Bankası A.Ş. tarafından satı-
şa konu edilen Asya Emeklilik 

ve Hayat A.Ş. hisselerinin yüzde 
97,99’una karşılık gelen 29.397.000 
adet hissenin Tarım Kredi Koopera-
tiflerine devrine ilişkin Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Asya Katılım Ban-
kası arasında devam etmekte olan 
müzakere işlemleri sona erdi. Görüş-
meler neticesinde 29.11.2016 tarihi 
itibariyle iki kurum arasında “Hisse 
Devir Sözleşmesi” imzalandı. 

Hisse devir süreci Hazine Müste-
şarlığı’na ve Rekabet Kuruluna yapıl-

ması zorunlu olan izin başvuruları ile 
devam edecektir. Gerekli yasal izin-
lerin alınmasına müteakip hisse devir 
işlemleri tamamlanacak ve satış işle-
mi kesinleşecektir.

Konuyla ilgili olarak, Genel Mü-
dür Ayhan Karayama, “İhale sürecini 
başarıyla tamamladık. Bu işlem TM-
SF’nin Bank Asya tarafında yaptığı 
ilk satış işlemi olacak ve bundan son-
raki satış işlemlerine de emsal teşkil 
edecektir. Hisse devrine ilişkin mü-
zakere işlemlerini verimli ve etkin bir 
şekilde geçirdik. Yasal izinlerin veril-

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin Bank Asya'ya ait 
hisseleri için Tarım Kredi Kooperatiflerinin 33 milyon 350 
bin TL, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 33 milyon 219 bin 
TL teklif ile başladığı ihalede, en iyi teklifi 40 milyon 400 
bin TL ile Tarım Kredi Kooperatifleri vermişti. 

mesini bekleyeceğiz. Daha sonra hızlı bir 
şekilde şirketin isim ve yönetim değişikli-
ği işlemlerini tamamlayacağız” dedi. 

 Bu kapsamda Tasarruf Mevduatı Si-
gorta  Fonu(TMSF)’na devir olan Asya 
Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin, Tarım Kredi 
ailesine katılması ile yeni bir yönetim an-

layışı dahilinde hizmetlerine devam edece-
ğini ifade eden Karayama, Tarım Kredi’nin 
faaliyet alanlarıyla ilişkili TMSF’ye devir 
olmuş diğer şirketleri de bünyelerine ka-
tarak 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde 
iradesine sahip çıkan milletimize hizmet 
etmeye devam edeceklerini  ifade etti. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Şanlıurfa ilinde faaliyet gös-
teren çeşitli sivil toplum kuru-

luşlarından gelen talepleri değerlen-
direrek bu konuyu 2016 yılı Kasım 
ayı Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
toplantısı gündemine aldı.

Toplantıda yapılan değerlen-
dirmeler neticesinde Şanlıurfa ili 
merkezli ve faaliyet alanı Şanlı-
urfa, Adıyaman, Batman, Mar-

din, Siirt ve Şırnak illeri olmak 
üzere Şanlıurfa Tarım Kredi Ko-
operatifleri Bölge Birliği kurul-
ması yönünde karar alındı.

Konu ile ilgili yapılan açık-
lamada Bölge Birlikleri örnek 
anasözleşmesi hükmüne istina-
den kuruluş işlemlerinin tamam-
lanmasını müteakiben 1 ay içeri-
sinde Bölge Birliğinin, Kuruluş 
Genel kuruluna çağırılacağı ve 

Kuruluş Genel Kurulunda Bölge 
Birliğinin Yönetim Kurulu, De-
netim Kurulu ve Üst Kurul Tem-
silcisi organlarının teşekkülü ile 
gerekli diğer kararların alınması-
nın sağlanacağı ifade edildi.

Şanlıurfa Bölge Birliğinin, fiziki 
ve teknik alt yapı ile personel kad-
rosunun oluşturulmasının ardından 
birkaç ay içerisinde faaliyetlere baş-
laması planlanıyor.

Tarım Krediye
 

17. Bölge Birliği

Tarım Kredi Şanlıurfa’da 
Yem Fabrikası kuruyor

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde kurula-
cak Şanlıurfa Yem Fabrikasının, Şanlıurfa’nın 

dışında Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanma-
raş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyar-
bakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak, 
Hakkari illerine de hizmet etmesi planlanıyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden konu ile ilgili ya-
pılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Kapalı devre otomasyon sistemi ile yıllık 250 bin 
ton/yıl üretim kapasitesine sahip olacak olan tesisi-
mizde; flake, müsli yem, expander yem, pelet yem ve 
toz yem üretimleri yapılacaktır.

Çiftçimizin kaba yem kaynaklarının analizleri ile 
yem hammaddelerinin (Ham protein, Ham yağ, ham 
selüloz, ham kül, kuru madde, kalsiyum, fosfor, tuz, 
ADF, NDF, ADL Alfa Toksin vb.) analizlerini ya-
pabilecek son teknoloji cihazlarla geliştirilmiş yaş 
kimya laboratuvarı bu tesisimizin bünyesinde kuru-
lacaktır. Bununla birlikte tesiste 30 bin ton kapasiteli 
çelik silo ve 10 bin ton kapasiteli yatay hammadde 
depoları yapılacaktır.

Şanlıurfa ilinde yapılacak bu tesisin faaliyete gir-
mesiyle birlikte yaklaşık 70 kişiye de istihdam (60-
70 aile yani ortalama 300 kişi) sağlanacaktır. Yıllık 
yaklaşık 20 bin adet lojistik hizmeti de bu bölgeden 
sağlanacak olup Şanlıurfa iline, çiftçisine, sanayicisi-
ne ve halkına büyük katkılar sağlayacaktır.”

Tarım Kredi Kooperatifleri, Şanlıurfa ilinde 
yem fabrikası kurmaya hazırlanıyor. 2. 
Organize Sanayi bölgesinde 42 dönüm 
üzerine kurulması planlanan 40 ton/saat 
kapasiteli modern fabrikanın maliyeti 22 
milyon TL olacak.

2014 yılı Kasım ayında 55 
bin 863 ton, 2015 yılı Ka-

sım ayında 59 bin 194 ton yem 
üretimi yapan Tarım Kredi 
Yem, Bülent Akça yönetimin-
de, tecrübeli ve dinamik eki-
biyle 2016 yılı Kasım ayında 

bir rekora imza atarak 80 bin 
462 ton yem üretti.

‘40 yıldır hayvancılığa uza-
nan güvenilir el’ sloganıyla yo-
luna devam eden Tarım Kredi 
Yem, kalitesi ve güvenilirliğiyle 
sektörde hızla büyümeye devam 

ederken yeni rekorlara da imza 
atmaya devam ediyor. Tarım 
Kredi Yem ekibi rekorlarını, ça-
tısı altında bulundukları Tarım 
Kredi Kooperatifleri ailesine, 
yemekhanede yaptıkları tatlı da-
ğıtımıyla kutladılar.

Tarım Kredi Yemden yeni Rekor!
Tarım Kredi Yem, aldığı yeni yatırım kararlarının gerekliliğini ve 
doğruluğunu ispatlarcasına Kasım ayında 80 bin ton yem üreterek yeni 
bir rekora imza attı. Şirket yetkilileri, ulaştıkları rekoru Merkez Birliği 
yemekhanesinde personele tatlı dağıtarak kutladı.

Türkiye genelinde yaygın ağı ile çiftçiye hizmet 
sunan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 16 olan Bölge 
Birliği sayısı, Şanlıurfa Bölge Birliğinin kurulması 
yönünde alınan kararla 17’ye yükseliyor.
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Çiftçilerin vazgeçilmezleri arasında olan Tarım Kredi 
Kooperatifleri; gübre, mazot, ilaç, zirai alet, makine ve 
sigorta gibi birçok hizmet sunuyor. Afetler konusunda 
riskli bir bölge olan İnegöl’de çiftçiler, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin yerli bir sigorta şirketi kurmasını istiyor.

Çiftçinin ihtiyacı olan ne varsa Tarım 
Kredi Kooperatiflerinde olduğu-
nu ifade eden İnegöl Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü Adnan Güner, 

“Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, çiftçi-
lerin bütün girdilerini, gübre, mazot, ilaç, 
zirai alet, makine ve sigorta. Çiftçimizin 
nakdi de olmak üzere her türlü ihtiyacını 
karşılayabiliyoruz. Sigortacılık sektörü 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde  2005 yı-
lında Güven Sigortayla başlayarak büyük 
bir  hızla devam ediyor. Üyelerimizin yüz-
de 80’i sigorta yaptırıyor. Devletimizin 
yüzde 50 faiz desteği ve sigorta yaptırana 
artı yüzde 50 prim desteği çiftçilerimizin 
sigorta yapmasını teşvik ediyor. Son 5 yıl-
dır gelen ertelemelerde sigortası olmayan 
çiftçilerin ertelemeye girememesi de bir 
etken. Bölgemiz hem kırağıdan hem don-
dan etkilediği ve  bölgemiz de her yıl dolu 
olduğu için artık riskli bir bölge olduk. O 
yüzden çiftçimiz sigorta yaptırmalı. Çün-
kü çiftçimizin ürününü riske etmesinin an-
lamı yok. Bir şekilde ürününü ve kendisini 
garanti altına alması için sigorta yaptırma-
lı” dedi.

KESİNLİKLE YERLİ BİR 
SİGORTA ŞİRKETİNE 

İHTİYACIMIZ VAR
Güner, “Ben 22 senedir bu kurumda 

görev alıyorum. Biz Güven Sigortayı 
aldığımız da insanlar ne yapacaklar di-
yorlardı. Ama biz Allah’ın izniyle Güven 
Sigortayı şahlandırdık. 12 milyon dolara 
aldığımız bir sigorta şirketini 350 milyon 
dolara sattık. Bu Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin başarısıydı. Ve şuna inanıyo-
rum ki, Tarım Kredi Kooperatifleri bir 
sigorta şirketi aldığı zaman aynı şahlan-
mayı yine yaşayacağı ve kesinlikle yerli 
bir sigorta şirketine ihtiyacımız olduğuna 
inanıyorum. Eminim kendimizin olduğu 
zaman personelimizde daha özverili ola-
caktır. Bugün Türkiye’de yüzde 10 olan 

sigortalılık oranı, inanıyorum ki yüzde 
80-90’la çıkacaktır” diye konuştu.

SİGORTAMIZI HER SENE 
TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE 

GELEREK YAPTIRIYORUZ
Tarım Kredi Kooperatifine uzun yıl-

lardır üye olduğunu ifade eden Tokuş 
Mahalle Muhtarı Şemsettin Eren, “Tarım 
Kredi'den gübremizi, mazotumuzu ve di-
ğer girdilerimizi karşılıyoruz. Diğer yer-
lere göre 1-2 lira gübre fiyatları oynuyor 
ama buranın gübresi daha düzgün. Bütün 
ihtiyaçlarımızı Tarım Kredi Kooperatifi-
mizden karşılıyoruz. Ayrıca sigorta des-
teği de alıyoruz. Sigorta olarak çiftçiye 
devletimiz yarı yarıya destek veriyor. Bu 
konuda da memnunuz. Dolu, kırağı, yan-
gın gibi afetlerden dolayı gördüğümüz 
zararlarımız sigortadan karşılanıyor. Si-
gortamızı her sene Tarım Kredi Koope-
ratifine gelerek yaptırıyoruz. Ve bundan 
da memnunuz” dedi.

PİYASAYA GÖRE DE OLDUKÇA 
FİYATLARI UYGUN

Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
gübre, ilaç, mazot ve sigorta konusun-
da destek aldığını belirten Çeltikçi Ma-
hallesinde çiftçilik yapan Hüseyin Avcı, 
“Piyasaya göre oldukça fiyatları uygun. 
Ben 2005 yılından beri sigorta yaptırı-
yorum. Herhangi bir zarar olduğunda si-
gorta tarafından karşılanıyor. Böyle bir 
imkandan her çiftçinin yararlanması ge-
rekiyor. Yaşanan afetlerden sonra borç 
ertelemelerinden yararlanmak için zaten 
sigorta yaptırmak şart. Erteleme olmasa 
zaten çiftçi daha fazla zor duruma dü-
şer. Tek sıkıntımız kiralama yöntemiyle 
baktığımız yerleri sigortalatamıyoruz. 
Daha önceden özel sigorta yaptırıyor-
duk. Şimdi onu da zorlaştırdılar. Bu 
konunun çözülmesini de istiyoruz” diye 
konuştu.

BİZİM GARANTİMİZ TARSİM 
SİGORTASIDIR

Boğazköy Mahallesinde çiftçilik ya-
pan Eyüp Duyan ise, “17 yıldır Tarım 
Kredi Kooperatifine üyeyim. Bu za-
mana kadar gübre, mazot, yem, sigorta 
gibi bütün imkanlarından yararlanıyo-
rum. Hayvancılıkla da uğraşıyorum. 2 
ay faizsiz yeminden yararlanıyorum. 6 
ay faizsiz mazotundan yararlanıyorum. 
En büyük garantimiz sigorta. Sigorta 

yaptırdığımız için ertelemelerden yarar-
lanabiliyoruz. Bölgemiz riskli bir bölge. 
Bu nedenle 2005 yılından beri her yıl 
ürünlerimi sigorta yaptırıyorum. Ve fay-
dasını da görüyorum. Bu sene şeftalim 
dondan dolayı zarar gördü. Sigorta yap-
tırdığım için Tarsim sigortası zararımı 
karşıladı. Bütün çiftçilere sigorta yap-
tırmalarını da tavsiye ediyorum. Bizim 
garantimiz Tarsim sigortasıdır. Ayrıca 
yerli bir sigorta şirketinin de olmasını 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçimiz sigorta yaptırmalı...

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile 
Tarım Kredi personeli ve aile-

si, SGK ve  aynı zamanda Grou-
pama ile anlaşması olan tüm özel 
hastanelerde artık fark ücreti öde-
meyecek. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası-
nın teminat kapsamı Tarım Kredi 
personeli ve ailesine özel olup;  iki 
farklı şekilde poliçe ürünü sunul-
maktadır. Bu poliçe ürünleri ya-
tarak tedavi ile yatarak ve ayakta 
tedavi teminatı olarak uygulamaya 
konuldu. Yatarak ve ayakta tedavi 

teminatlı plan için özel anlaşma ya-
pılan tüm sağlık kurumlarında yüz-
de 100’ü karşılanan yılda 10 vaka 
hakkı verilmektedir. Ayrıca tüm 
tamamlayıcı sağlık planlarında üc-
retsiz ve geniş kapsamlı check-up 
hizmeti de verilmektedir.

Bu işbirliği kapsamında uygu-
lamaya konulan tamamlayıcı sağ-
lık sigortası teminatları; personele 
piyasaya göre en az yüzde 50 indi-
rimli olup; maaşlarından on taksit-
le kesilmesi suretiyle ödeme kolay-
lığı sağlanacaktır. 

Tarım Kredi Personeli 
artık fark ödemeyecek

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Groupama Sigorta A.Ş arasında 
yapılan protokolle, Tarım Kredi Kooperatifleri personeli ve 
ailesinin yararlanabileceği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
uygulaması başlatıldı. 
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Türkiye genelindeki çiftçiler, Beşte-
pe Millet Kültür ve Kongre Merke-
zi'nde gerçekleştirilen Milli Tarım 

Projesi Toplantısında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldiler.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirilen Milli Tarım 
Projesi buluşmasında yaptığı konuşma-
da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından geliştirilerek uygulamaya so-
kulan "Milli Tarım Projesi"nin hayırlı ol-
masını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Milli Tarım Projesi”nin her türlü takdiri 
ve desteği hak ettiğinin altını çizdi.

Erdoğan, “Havza Bazlı Üretimi Des-
tekleme’ ve ‘Hayvancılıkta Yerli Üretimi 
Destekleme’ adıyla iki başlık altında ha-
yata geçirilmekte olan bu projeye hep bir-
likte sahip çıkmalıyız. Anadolu, dünyanın 
en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyası 
olmasına rağmen maalesef bugün her iki 
konuda da olmamız gereken yerin epeyce 
uzağındayız. Topraklarımız var ama doğ-
ru planlama yaparak, yeterli teknik destek 
sağlayarak hakkıyla değerlendiremiyoruz. 

Meralarımız var ama et fiyatları almış ba-
şını gidiyor, ihtiyacımızı karşılayabilmek 
için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. 
Bu kabul edilebilir bir manzara değildir. 
Özellikle topraklarımız noktasında, şu 
azotlu gübreyle topraklarımızı mahvettik 
ve topraklarımız suyla buluştuğu zaman 
ne yazık ki çamur olup, akıp gidiyor. Do-
ğallıktan uzak, tüm hastalıkların temelin-
de de ne yatıyor? O gübreleme yatıyor.” 
ifadelerini kullandı.

Bu reformla birlikte Türkiye'nin do-
ğal gübreye dönmek durumunda olduğu-
nu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Doğal gübreye dönerken de yapmamız 
gereken işlerin başında bana göre hani bu 
'çöp atıkları' diyoruz ya bunları biz kom-
post gübreye çevirmek suretiyle gübrele-
mede rahatlıkla kullanabiliriz ve bunları 
kullanmak suretiyle de bu kimyevi azotun 
tehdidinden bütün bu tarımsal gıdaları-
mızı kurtarabiliriz, bunun üzerinde ça-
lışmamızda büyük fayda var diye düşü-
nüyorum. Şu anda sadece 30 büyükşehir 
belediyesi bu konularla ilgili adımını atsa, 
kompost gübre üretimini şu anda hızlan-
dırsa buradan çok büyük nimet elde ede-

riz ve bunları biz kendimiz üretiriz.” diye 
konuştu. 

"Milli Tarım Projesi ile 
sorunlarımızın çözümünde 

önemli bir adım atmış olacağız"
Türkiye'nin ithalatı ve ihracatının 4 kat 

artarken tarımsal ürünlerde ihracat artışı-
nın bu rakamın altında kaldığını ama it-
halat artışının bunun üzerine çıktığını dile 
getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Tabii 
ki bugün tarımsal hasılada Avrupa'da bir 
numara olmamız, gerçek potansiyelimi-
zi kullanabildiğimiz anlamına gelmiyor. 
Bölgesini ve hatta tüm dünyayı doyuru-
yor olması gereken Türkiye'nin gıda ve 
et ithalatı yapıyor olması ortada bir sorun 
olduğunun ifadesidir. İnşallah, Milli Tarım 
Projesi ile bu sorunların çözümü konusun-
da önemli bir adım atmış oluyoruz. Ülke 
olarak aslında imkânlarımız yeterli oldu-
ğu halde plansız programsız iş yapılması 
sebebiyle sık sık karşılaştığımız arz açığı 
veya arz fazlası... Yeni destekleme mode-
liyle bu sıkıntının geride bırakılacağına 
inanıyorum. Aynı şekilde hayvancılıkta 
illerimize ve hayvan türlerine göre belirle-

nen teşvik modelinin de, fiyatların denge-
lenmesi ve ithalatın önlenmesi noktasında 
beklentilerimizi karşılayacağımıza da bu 
noktada inanıyorum ve bunu temenni edi-
yorum. Enflasyon hedeflerimize ulaşama-
mamızın en önemli sebebi gıda fiyatlarıdır. 
Enflasyon rakamları açıklandığı zaman, 
domates, biber bunlar söylendiği zaman 
gerçekten ağırıma gidiyor. Biz bu noktada 
domatesten, biberden dolayı enflasyonda 
olumsuz etkilenmememiz gerekir. Bunu 
rahatlıkla aşmamız gerekir. Bu topraklar, 
bu kadar verimli, bereketli olacak ve biz 
hala enflasyonda domates, biber, bunların 
fiyatından dolayı enflasyonda sıkıntı yaşa-
yacağız. Olmaz. Bunu aşacağız.”

"Envaiçeşit peynir üreteceğiz ve 
dünyaya pazarlayacağız"

Bu topraklardan daha çok sebze üre-
tileceğine işaret eden Erdoğan, "Bunları 
artırmamız lazım. Meyve çeşitlerimizi ar-
tırmamız lazım. Ne ararsan bulunur, derde 
devadan gayrı değil ha, derde deva. İnşal-
lah bu olacak.” dedi.

“Adamlara gidiyorsun bakıyorsun ma-
saya peynirlerin envaiçeşidini getiriyorlar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Tarım Projesine sahip çıkalım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakan Faruk Çelik’in de 
katıldığı Milli Tarım Projesi Toplantısında, “Milli Tarım Projesine hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Tarım Projesine sahip çıkalım”
Bizde niye olmuyor? Bacılarım bizde de 
olur mu? İstediğimiz peyniri yapar mı-
yız?” diye soran Erdoğan, “Yaparız. Bun-
ların çeşidini artıracağız. Envaiçeşit pey-
nir üreteceğiz ve ondan sonra da dünyaya 
pazarlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Osmanlı'yı yıllarca güçlü bir şekilde 
ayakta tutan unsurlardan birinin de halkın 
bol ve hesaplı gıdaya erişimini sağlayacak 
iaşecilik sistemi olduğunu, Osmanlı'nın 
bunu başardığını vurgulayan Erdoğan, 
“Bizim de günümüz şartlarına uygun bir 
anlayışla vatandaşımızın gıda konusunda 
eksiklik yaşamasının önüne geçecek, fi-
yatları dengede tutacak bir sistemi kurma-
mız gerekiyor.” diye konuştu.

Tarım sektörü, Türkiye'nin 
gelişmesine katkı sağlayan 
sektörlerin başında geliyor
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 

iktidarında geçilen 14 yıl içerisinde, tarım 
sektörüne 90 milyar lira destek verdikle-
rini hatırlatarak, “Helali hoş olsun, tarım 
sektörü bunu hak ediyor. Daha fazla da 
destek vermeliyiz. Bu destekler daha fazla 
olmalı çünkü tarım sektörü kaynak tüke-
ten değil, Türkiye'nin büyümesine, geliş-
mesine katkı sağlayan sektörlerin başında 
olmaya devam ediyor.” dedi.

Hedeflerinin vatandaşın refahını ve 
huzurunu sağlamak olduğunu dile getiren 
Yıldırım, ekonomiyi sadece rakamlardan, 
istatistiklerden ibaret görmediklerini vur-
gulayarak işbaşına geldiklerinden bu yana 
sosyal politikalarla ekonominin temel so-
runlarını birlikte ele aldıklarını anlattı ve 
“Tarım, hala hem Türkiye'de hem dünya-
da stratejik bir üründür. Burada rakamlar 
verildi, 2050 yılına kadar dünya nüfusu-
nun 10 milyar olacağı, gıdaya bağımlılı-
ğın yüzde 60 seviyelerinde kalacağı ifade 
edildi. Buradan da şunu anlıyoruz ki bir-
çok sektör gelir geçer ama tarım sektörü 
bırakın önemini yitirmek, gittikçe önemi-
ni daha da artıracak.” diye konuştu.

Türkiye'nin tarımda yıllık hasılasını 
artırarak bugünlere geldiğini, hasılanın 
147 milyar liraya ulaştığını belirten Yıl-
dırım, ihracatın 18 milyar dolara yaklaş-
tığını söyledi. “Bir yandan köylerden, 
kırsaldan şehre göç devam ederken, bu 
artış nasıl oluyor?” diye soran Yıldırım, 
tarımda bakış açısının değiştiğini, küçük 
işletmelerden, daha büyük ölçekli ticari 
işletmelere geçiş olduğunu, bunun üretim 
miktarını artırdığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, bunu daha da ar-
tırmanın mümkün olduğuna işaret ederek, 
Milli Tarım Projesi'nin amacının toprak-
ları daha iyi değerlendirmek olduğunu 
vurguladı. Yıldırım, şöyle konuştu: “Her 
ürünü, her yerde ektiğimiz zaman, bu 

sefer herkes kaybediyor. Arz fazlası olu-
yor, ürün para etmiyor. Patates... Mesela 
patatesi Niğde'de, Aksaray'da, Ödemiş'te 
her yerde ekiyoruz, rekoltesi çok olunca 
bu sefer fiyatlar düşüyor. Onun için bu 
havzalara göre tarım, 941 havzaya göre 
ekimlerin yapılması, ürünlerin belirlen-
mesi, aslında tarım sektöründe köklü bir 
değişikliğe işaret ediyor. Biz buna kısaca 
diyoruz ki kafana göre değil, havzana göre 
ek. Böylece bir bölgede pamuk ekildiyse, 
öbür bölgede başka bir ürün ekilecek, 
buğday, pirinç ekilecek ve Türkiye'nin 
her köşesinde dengeli bir tarım politikası 
yerleşmiş olacak. Bu önemli bir şey. Bü-
tün illerimizi, ilçelerimizi kapsayan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bir 
çalışma yaptı. Bugün çiftçinin elinde bir 
rehber var, nerelere hangi ürünleri eker-
sek, orada destek, teşvik alacağız, bunla-
rın hepsi belirlendi. Dolayısıyla mağduri-
yetler de böylece önlenmiş olacak, kaynak 
israfına da son verilmiş olacak. Yani çiftçi 
yaptığı işten mutlu olmuyorsa, onca alın-
teri, el emeği boşa gidiyorsa o zaman bir 
yerde bir yanlış var demektir.”

Başbakan Yıldırım, tarım sektörünün 
birçok ihtiyacının, sorununun olduğunu 
belirterek, “Tarım sektörünün iki önemli 
girdisi var. Biri mazot, biri gübre. Bunlar 
önemli gider kalemleri. Destekler içeri-
sinde bunlara ağırlık vereceğiz. Bu iki 
kalemin yükünü hafifletmek, maliyeti 
azaltmak için özellikle gübreye ve yakıta 
yoğunlaşacağız. Orada da şöyle bir karar 
aldık, 2017'den itibaren gübrede zaten 
KDV'yi kaldırdık, Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin girişimiyle ayrıca ucuzlama 
yapıldı, gübrede bir mesafe aldık. Mazot 
için de diyoruz ki deponun yarısı sizden, 
yarısı bizden. Hayırlı uğurlu olsun.” diye 
konuştu.

Başbakan Yıldırım, Milli Tarım Pro-
jesi'nin bir de hayvancılık tarafının oldu-
ğuna işaret ederek, Türkiye'nin hayvansal 
varlığının 12 milyondan, 23,5 milyon tona 
yükseldiğini aktardı.

“Artık hayvancılıkta kendi 
kendimize yeten ülke haline 

geleceğiz”
“Hayvancılığımız her ne kadar istedi-

ğimiz hızda gelişmiyor ise de yine önem-
li bir mesafe katettik.” diyen Yıldırım, 
şunları kaydetti: “2006'dan bugüne kadar 
Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılasına 
sahip ülke Türkiye. Dünyanın üçüncü bü-
yük tohum gen bankasını da ülkemizde 
kurduk. Hayvancılıkta açığımızı et ithal 
ederek sürdürülebilir hale getiremeyiz. 
Mutlaka ve mutlaka damızlık hayvancılığı 
teşvik edeceğiz. Bir süre belki daha itha-
lat yapacağız ama o süre geçtikten sonra 

artık hayvancılıkta kendi kendimize yeten 
ülke haline gelmeyi hedefliyoruz, plan-
larımızı, projelerimizi buna göre yaptık. 
Tarım alanlarımızın korunmasına yönelik 
184 ovamızı özel koruma altına alıyoruz. 
Buralara fabrika, bina yapılmayacak. Yani 
bina, fabrika yapılacaksa tarım arazisi dı-
şında mutlaka yapılması lazım. Ne yazık 
ki şehirleşmede görüyoruz, o güzelim 
tarım arazilerinde yüksek yüksek beton 
binalar yükseliyor ve ülkemizin bereketli 
toprakları beton yığınına dönüşüyor. Bu-
nun da önüne geçeceğiz bu koruma kara-
rıyla birlikte.”

"Milli Tarım Projesi" toplantısında 
konuşan Bakan Faruk Çelik de “2050 yı-
lında dünya nüfusunun 10 milyar olacağı 
ve bugünkü tarımsal hasılanın yüzde 60 
artırılması halinde, açlıktan ve yoksulluk-
tan insanların ancak kurtulabileceği, gıda 
savaşlarının yaşanmayacağı varsayımıyla 
tarımın ne kadar stratejik bir öneme sahip 
olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkmak-
tadır.” diye konuştu.

Çelik, 14 yılda tarımda önemli mesa-
feler alındığına işaret ederek, 47 milyar 
dolarlık tarımsal hasılaya ve ihracatta 17 
milyar dolara ulaşıldığını bildirdi. Gele-
cek dönemde tarımsal hasılada 150 milyar 
doları ve ihracatta 40 milyar doları yaka-
lamayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, 
yeni hedefleri yakalayabilmek için geliş-
tirilen milli tarım projelerinin, Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından tüm Türkiye'ye 
açıklandığını hatırlattı.

Bu çerçevede Türkiye'nin 941 havzaya 
ayrıldığını kaydeden Çelik, bundan sonra 
havza bazlı üretim desteğinin uygulanaca-
ğını söyledi. Böylece üretimi planlamayı, 
kaynakları verimli kullanmayı ve çiftçinin 
hakkını almasını sağlamayı amaçladıkla-
rının altını çizen Çelik, “Türkiye toprakla-
rı 79 milyonun. Tapusu bizde olabilir ama 
toprakların tapusu üretmek için bizdedir. 
Eğer üretmiyorsa orada kişisel mülkiyet-
ten ziyade, 79 milyonun hakkı önemlidir. 
Onun için 1 karış boş arazi bırakmayaca-
ğız, ekeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ürün İhtisas Borsası'nın 
kurulması ile ilgili çalışmalar 

son aşamada
Bakan Çelik, ürünlerin lisanslı depo-

larda üreticisini memnun ederek değerlen-
dirilmesinin önemine işaret ederek, 1,5 yıl 
içinde 3,5 milyon tonluk lisanslı depoya 
sahip olunacağını, üreticilerin ürünlerini 
diledikleri zaman bu depolara verebilece-
ğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yürüt-
tükleri çalışma çerçevesinde Ürün İhtisas 
Borsası'nın kurulması ile ilgili çalışmala-
rın son aşamaya geldiğini belirten Çelik, 

arazi toplulaştırmasına konu 7 milyon 
hektarlık arazi kaldığını, bunların 2023 
yılına kadar toplulaştırılmasının sağla-
nacağını vurguladı.

Çelik, sertifikalı tohum kullanımı-
nı yaygınlaştıracaklarını dile getirerek, 
başta meyve, sebze ve yem bitkilerin-
de tohum açığı olduğunu, buna yönelik 
Ar-Ge araştırmalarına 10 kat daha faz-
la destek vereceklerini kaydetti. Çelik, 
böylece tohumculuk anlamında dünya-
da ilk 5 ülke arasına girme hedefine hız-
lı bir şekilde koştuklarını ifade etti.

Tarımda gübre ve ilaç kullanımına 
ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, 
“Bitkinin ihtiyaç duyduğu formatta or-
ganik, mikrobiyal gübre veya kimya-
sallar konusunda son aşamaya geldik. 
Yalnız kimyasal kullanmanın toprağa 
verdiği olumsuzluğu hepiniz biliyor-
sunuz. Bitkinin topraktan gerekli ele-
mentleri alabilmesi için mutlak suretle 
organik ve mikrobiyal bazı unsurların 
gübrede olma zorunluluğu bulunuyor. 
941 havzanın gübre kullanma kılavu-
zunu çıkaracağız. Hangi havzada hangi 
gübre kullanılacak bunu bizzat çiftçi-
lerimize ileteceğiz. Yaygın bir eğitim 
faaliyeti ile bilinçli tarım noktasındaki 
eksikliğimizi gidermiş olacağız.” diye 
konuştu.

Çelik, mazotun yüzde 50'sinin dev-
let tarafından karşılanmasına da 2017'de 
başlanacağına dikkati çekerek, işletme 
bazlı sorumluluk anlayışını getirecek-
lerini, her işletmeden veteriner hekim 
veya ziraat mühendisinin herhangi biri-
nin sorumlu olacağını bildirdi.

Sütte regülasyon devam edecek
Kırmızı et tüketiminde 150-200 bin 

ton açığın bulunduğunu ifade eden Çe-
lik, bu nedenle 500 bin büyükbaş ithal 
etmek zorunda kalındığını belirtti. Çe-
lik, her yıl 400 bin buzağı ölümü oldu-
ğunu, bunu engellemek için yaygın bir 
şekilde buzağı ve hayvancılık destekle-
rini artırdıklarını söyledi.

Çelik, hayvancılık yapmak iste-
yenlere uzun süreli mera tahsisi yapı-
lacağına dikkati çekerek, 2017 sonu 
itibarıyla sistem oturduğunda hayvan 
ithalinde büyük oranda düşüş olacağını, 
belli oranda yerli hayvan alımı zorunlu-
luğu getirileceğini kaydetti.

Çelik, sütte Et ve Süt Kurumunun 
(ESK) regülasyonunun devam edeceği-
ni dile getirdi. Kanatlı etinde etçil ana 
tavukta yüzde 100 dışa bağımlı olun-
duğuna dikkati çeken Çelik, “İnşallah 
2017'de ilk yerli anaç tavuğumuzu piya-
saya süreceğiz.” dedi.
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Kivilerini Tarım Kredi Kooperatifi güvencesi ile satıyor
Rizeli kivi üreticisi 
Şahin Babuçcuoğlu, 
ürettiği kivileri Tarım 
Kredi Kooperatifi 
aracılığı ile yüksek 
fiyatla güvenilir 
müşterilere sattığını 
söyledi.

Rize’nin Pazar İlçesi’nde yaklaşık 
20 yıldır kivi üretimi yapan, 65 
yaşında ki emekli bankacı Şahin 

Babuçcuoğlu, sahip olduğu 274 adet fi-
danda yılda ortalama 10 ton kivi üreti-
yor. Babuçcuoğlu ürettiği kivileri Tarım 
Kredi Kooperatifi aracılığı ile satıyor.

  20 yıldır kivi üretiyor
Babuçcuoğlu Rize’de kivi için ilk 

deneme üretimi yapıldığı günden itiba-
ren kivi üretimi yaptığını belirtip, “Ben 
Rize’de kivi üretimi denemeleri başladı-
ğı günden itibaren kivi üretimi ile ilgi-
leniyorum. Aynı zamanda çay tarımı ve 
hayvancılık da yapıyorum. Kivi üretimi 
ile uğraşım yaklaşık 20 yılı buldu. 274 
adet kivi ağacım var. Üretimin iyi oldu-
ğu yıllar 10 tona yakın kivi topluyorum. 
Bazen bu rakam 3 tona kadar geriliyor. 
Kivi çaya alternatif olamaz. Ancak ça-
yın yanında mutlaka desteklenmesi ve 
geliştirilmesi gereken bir ürün. Çünkü 

halen iç tüketimimizin yarısını bile kar-
şılayamıyoruz. Bu nedenle yurt dışından 
kivi ihraç etmek zorunda kalıyoruz. Kivi 
üretimi desteklenir ve yaygın hale geti-
rilirse paramız da yurt dışına çıkmamış 
olur.”dedi.

  Ürününü güvenle satıyor
Babuçcuoğlu, elde ettiği ürünleri 

Tarım Kredi Kooperatifi vasıtası ile sat-
tığını belirterek, “Ürettiğim kivileri Ta-
rım Kredi Kooperatifi aracılığı ile satı-

yorum. Kooperatif bize iyi ücret ödeyen 
sağlam müşteriler buluyor. Kooperatifin 
bu hizmetinden memnunum. Önümüzde 
ki yıllarda da ürettiğim kivileri koope-
ratif üzerinden satmayı düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Babuçcuoğlu, Tarım Kredi Koopera-
tif'lerinden her anlamda yararlandığını 
söyleyerek; “Kooperatiften hayvancılık 
ile ilgili kredi kullandım. Kivi için ise 
gübre kredisi aldım. Aldığım gübreler-
den memnunum"dedi. 

Babuçcuoğlu ayrıca üreticiler olarak 
kooperatiften beklentilerini şu şekilde sı-
raladı. 

“Kooperatiften bir üretici olarak bazı 
beklentilerim var. İl ve ilçelerde çok az 
personelle çalışıyorlar. Pazar’da tek bir 
çalışanları var. Bir kişi hangi bir işe ye-
tişecek. Biz üreticiler zaman zaman bitki 
hastalıkları ve ürün kaybı gibi sorunlar 
yaşıyoruz. Kooperatiften bu tarz konula-
ra karşı eğitim programları düzenlemesi, 
araştırmalar yapması ve bizleri de bilgi-
lendirmesini bekliyoruz”

Artvin ve Rize’nin üretilen kivide şeker ora-
nının 6,5 düzeyine ulaşması ile kivi hasadı-

na başlanıldı. Kivi hasadının başlaması ile Tarım 
Kredi Kooperatifleri de alımlara başladı. 

Artvin’e bağlı Hopa ve Arhavi ilçeleri ile 
Rize’ye bağlı Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli 
ilçelerinde başlayan kivi alımlarını yerinde takip 
eden Trabzon Bölge Müdürü Ergin Çubukcu, bu 
yıl ki kivi alımlarına başladıklarını belirterek; be-
lirledikleri taban fiyatı ile piyasadaki alım fiyat-
larını yükselterek üreticinin yanında olduklarını 
söyledi. 

Çubukçu, Bu yıl 8. alımlarımızı bir marketler 
zinciri ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. 
Bu organizasyonda üreticilerimizin ürettikleri ki-
vileri randevu sistemi ile alarak soğuk hava de-
polarına ulaştırıyoruz. Depolardan da marketlerin 
raflarında Doğu Karadeniz kivisi olarak yerlerini 
alıyorlar. Bu yıl kivi rekoltesinin düşük olmasına 
rağmen bin 300 kilo kivi satın almayı planladık. 
Bu yıl üreticimizden 90 gramın üzerindeki kivi-
lerin kilosunu 2,10 TL’den alıyoruz. 60-90 gram 
arası kivileri ise 1,60 TL, 60 gramın altındaki ki-
vilerin kilosunu ise 0,80 TL’den satın alıyoruz. 
Kooperatif olarak verdiğimiz fiyatlar piyasa fiyat-
larının 30-40 kuruş üzerinde. Bu fiyatlandırmayı 

yaparak aslında üreticilerin üretmiş olduğu ürü-
nün piyasada değer bulmasına da katkı sağlamış 
oluyoruz.” dedi.

Üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı 
ile topladıkları kivileri kolaylıkla yüksek fiyattan 
satma imkanı bulduklarını dile getirdiler. Doğu 
Karadeniz’de bu yıl 7 bin ton civarında kivi üre-
timi bekleniyor.  

Alımlar hakkında konuşan Hayrettin Turnatör 
isimli üretici, kendine ait kivi bahçesinde üreti-
min arttığını ifade ederek; “Rekolte düşmüş olsa 
da ben geçen yıla oranla biraz daha fazla kivi sat-
tım. Bence rekoltenin iyi olması doğru budamaya 
bağlıdır. Budamayı hatalı yaparsanız verim düşer. 
Doğru budamada ise verim yükselir. Zaten yoğun 
yağış alan bir bölgede yaşıyoruz. O nedenle re-
koltenin yağıştan etkileneceğini düşünmüyorum” 
diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Hakan Sunar ise, iklim deği-
şikliklerine bağlı olarak üretimin yarı yarıya azal-
dığına dikkat çekerek, "Son yıllarda küresel iklim 
değişikliklerinden dolayı son üç yıldır bölgede 
verimde azalma söz konusu. Bir dönüm araziden 
3 ton kivi almamız gerekirken, 1-1,5 ton ürün alı-
yoruz. Bu da bize verim düşüşünün iklim değişik-
likleri ile ilgili olduğunu gösteriyor” dedi.

Doğu Karadeniz’de 
kivi hasadı başladı 

Doğu Karadeniz’de kivilerin hasat 
olgunluğuna ulaşması ile Tarım Kredi 
Kooperatifi kivi alımlarına başladı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve 
Jeotermal Kaynakları Daire Başkanlığı’nca gerçek-

leştirilen ‘Kırsal Kalkınma Desteği Projesi’ kapsamında; 
2016 yılı sonbahar dönemi için Tarım Kredi Koopera-
tifleri Ankara Bölge Birliği tarafından tedarik edilen 
sertifikalı hububat tohumunun dağıtımı törenle gerçek-
leştirildi.

Ayaş ve Beypazarı Tarım Kredi Kooperatiflerine 
bağlı köylerde yapılan dağıtım törenine, Beypazarı Ta-
rım İlçe Müdürü; Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara 
Bölge Müdürü Veli Altunkaş, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Jeotermal Kaynaklar ve Kırsal Kalkınma Daire 
Başkanı Özgür Güven ve çiftçiler katıldı.

Beypazarı ve Ayaş’ta 
Çiftçilere Hububat 

Tohum Desteği 

Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin 
‘Kırsal Kalkınma 
Desteği Projesi’ 
kapsamında; Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Ankara Bölge 
Birliğince tedarik 
edilen sertifikalı 
hububat tohumları 
sahiplerini buldu.

Tamamen yerli ve doğal 
olan Etimatik çama-

şır temizleyici, içerisinde 
hiçbir şekilde petrol ürünü, 
fosfat ve zararlı kimyasal 

madde barındırmıyor. Ki-
reç önleyici ve yumuşatıcı 
özelliğine de sahip olan 
ürün, çamaşırlarınızda 
gerçek temizlik ve eks-
tra ferahlık sağlıyor. Hem 

renklilerde hem de beyazlar-
da rahatlıkla kullanılabilen ve bor madeninin gücünü 
giysilerinize yansıtan Etimatik, bütçenizi yormadan ka-
liteli bir temizlik vaat ediyor.

Alışkanlıklarınızı kökten değiştirecek 
temizleyici

Yoğun kimyasal içeren giysiler hem çocuğunuzun 
hem de sizin sağlığınızı olumsuz yönde etkiler. Etimatik 
ise güneş ışınlarıyla temas ettiğinde ciltte tahrişe neden 
olan ve kanseri tetikleyen optik beyazlatıcılar içerme-
diği için, yıkama sonrası elbiselerinizin üzerinde zararlı 
kimyasal tabaka bırakmaz. Bu nedenle özellikle bebek 
ve astım hastalarının kıyafetlerinde rahatlıkla kullanıla-
bilir.

Türkiye’de  Bir İlk 
Temizlikte yepyeni 
bir dönem başlıyor

Birçok doğal kaynaktan daha fazla öneme 
sahip olan mucizevi bor madeni Etimatik 
çamaşır temizleyicisiyle artık evinizde! 
Türkiye’de bir ilke imza atan Etimaden 
İşletmeleri, bor madeninden üretilen çamaşır 

temizleyicisiyle temizlikte çığır 
açıyor.
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Yapılan arkeolojik bir kazıda üze-
rinde meyveleri bulunan elma 
ağacı desenli yaklaşık 2 bin yıl-

lık mozaiğin bulunmasıyla elmanın antik 
dönemde bile üretimin yapıldığının orta-
ya çıktığını belirten Amasya Valisi Salih 
Işık, şehirle özdeşleşen bu ürünün birer 

yıl arayla hasadı yapıldığı için son yıllar-
da azalan üretiminin yeniden artırılması 
için harekete geçtiklerini açıkladı.

Şu anda 3 bin fidanın çiftçilere da-
ğıtılmak üzere hazır olduğunu anlatan 
Vali Işık, “Amacımız her yıl 100 dekar 
alanda kapama elması bahçesi yapmak. 

2 bin yıllık Amasya elmasına büyük destek2 bin yıllık Amasya elmasına büyük destek2 bin yıllık Amasya elmasına büyük destek

Arıcılara hibe desteğiArıcılara hibe desteğiArıcılara hibe desteği

10 yıl süreyle bütün masrafları proje 
kapsamında üstleniyoruz. Bin dekar 
misket elması bahçesi kurmayı hedef-
liyoruz. Finansmanını İl Özel İdaresi 
sağlayacak. Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü teknik çalışmasını yapa-
cak. Çiftçimizde bizzat bahçelerimizin 
bakımını üstlenecek” dedi.

Yaşlanmaya karşı koruma 
sağlıyor

Diğer elma çeşitlerinin bu günlerde 
bir ile iki lira arasında alıcı bulurken 
ortasında kesildiğinde beliren yıldız, 
kendine has kokusu ve lezzeti ile an-
tioksidan etkisi sayesinde yaşlanmaya 
karşı koruma sağlayan Amasya elma-

sının manav ve tezgahlarda 4 ile 5 lira 
arasında satıldığına değinen Salih Işık: 
“Marka değeri yada pazarlama olarak 
bir sıkıntımız yok. Yeter ki biz bu el-
mayı orijinal bir şekilde üretelim.” diye 
konuştu.

Üretimi desteklenecek bahçelerin 
en az 3 dekar olması gerektiğini vurgu-
layan Işık, “Bu çalışmaya dahil olmak 
isteyen çiftçilerimiz İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüze müracaat 
edebilirler. Bu çalışmayla Amasya el-
ması üretimini tekrar canlandırmayı ve 
Amasya’nın simgesi haline gelmiş bu 
meyvenin önceki yıllarda olduğu gibi 
popülerliğinin artmasını amaçlıyoruz” 
dedi.

Amasya’da yaklaşık 2 bin yıldan bu yana üretildiği 
belirlenen dünyaca ünlü Amasya misket elmasının 
üretiminin desteklenmesi için çiftçinin kullanımına 
sunulmak üzere toplam bin dekarlık bahçe 
oluşturulacak.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı 
kapsamında “Arıcılığın Geliştirilmesi Programı” 
çerçevesinde arıcılara hibe destekleri veriliyor. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nden konuya ilişkin ya-

pılan açıklamada, “Doğu Karadeniz 
Projesi Eylem Planı doğrultusunda 
uygulamaya konulan ‘Arıcılığın Ge-
liştirilmesi Projesi’ kapsamında Arı 
Yetiştiricileri Birliği’ne veya Bal Üre-
ticileri Birliği’ne üye, DOKAP tara-
fından düzenlenen eğitime katılanlar-
dan en az 50 arılı kovanı olan ve AKS 
kaydı olan arıcılarımıza hibe desteği 
verilecektir. ‘Arıcılık Alt Yapısının 
Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde; 

ilimizde arıcılık yapmakta olan yarar-
lanıcılara polen ve propolis üretimi 
konusunda gerekli olan seyyar polen 
kapanı, polen kurutma makinesi, po-
len ayıklama makinesi, polen tuzaklı 
arı kovanı, propolis kapanı, propolis 
tuzağı renkli kavanoz (propolis için) 
ve mini derin dondurucu alımı için 
hibe desteği verilecektir. Arıcılığın 
Geliştirilmesi Programı kapsamında 
sağlanacak hibe desteğinin ilimiz ve 
bölge arıcılığına hayırlı olmasını te-
menni ederiz” denildi.
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Karasal iklimi nedeniyle sıcaklıkların eksi derecelerde 
seyrettiği Elbistan’da daha çok evlerin önünde fide 

yetiştirmek için ilkbahar aylarında derme çatma alanlarda 
küçük çaplı seracılık yapılıyor. 

İlçeye bağlı Çiçek 
Mahallesi’nde çift-

çilik yapan Ömer 
Kar ise, sera-
cılık alanında 
bölgede daha 
önce hiç de-
nenmeyen bir 

yöntemi seçti. 
Evinin yan tara-

fında bulunan tarlasını 
iş makineleri ile zeminden 2 metre kazan Kar, yer altı 
seracılığı denilen sistemle deneme üretimlerine başladı. 
Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tek-
nik elemanlarının desteğini de alan Ömer Kar, yer altı se-
racılığının Türkiye’de kendisinden önce 6 kişi tarafından 
uygulandığını söyledi.

Yer altı seracılığının diğer yöntemlere göre birçok 
avantajı olduğunu belirten çiftçi Ömer Kar, soğuktan ve 
rüzgardan etkilenme oranının da düşük olduğunu kaydet-
ti. Kar, “Şimdilik tere, roka ve yeşil soğan yetiştiriyorum. 
Başarılı olursam daha farklı ürünlere yöneleceğim” dedi.

Seradaki ürünlerini sulamak için yağmurlama sistemi 
de kuran Kar, bu özel fikri 5 yıldır hayata geçirmeye çalış-
tığını belirtti. Seranın 700 metrekareden oluştuğunu kay-
deden Kar, “İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü’nde Bitki Sağlı-
ğı Uzmanı olan Nuri Gönen Bey’in fikri doğrultusunda 
bu sera projesini hayata geçirdim. Daha önce de amatör 
olarak seracılık yapmıştım. Kendisiyle görüşmemde yer 
altı seracılığını önerdi. Seranın sıcak olacağını, rüzgardan 
etkilenmeyeceğini ve daha güzel ürün alacağımı söyledi. 
Bu projeyi 5 sene önce yapacaktım ama şimdi nasip oldu. 
Bu sene yaptım. İnşallah muvaffak olurum. Seramızın 
700 metrekare kapalı alanı var. Tatmin edici bir verim alır-
sak daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Şimdilik tere, roka, 
yeşil soğan yetiştiriyorum. İleride ıspanak, maydanoz, sa-
latalık gibi ürünler ekmeyi düşünüyorum. Türkiye’de bu 
yöntemle seracılık yapan 7 kişiden biri olduğumu söyle-
diler. Elbistan ve bölgede de ilk kez ben bu projeyi hayata 
geçirdim” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 17 bin TL harcayarak 700 metrekarelik alan-
da yerden 2 metre aşağıda seracılık yapan Kar, “Yüksek 
verim alırsam seramı daha modern bir hale dönüştürmek 
için çalışacağım” dedi.

Kar’ın kendi öz kaynakları ve Elbistan İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik elemanlarından, Çiçek 
Mahallesi Tarımsal İşletme Danışmanı Ziraat Mühendisi 
Ahmet Nergiz, Ziraat Mühendisi Mehmet Uğur Tıraş ve 
Bitki Sağlığı Uzmanı M. Nuri Günen’in teknik destekleri 
ile yer zemininden ortalama 2 metre aşağı inilerek kurulan 
serada, sıcaklık dengesinin bozulmayıp soğuk havalarda 
bile kışlık sebzelerden roka, tere, yeşil soğan, marul yetiş-
tirilmesine olanak sağlanması hedefleniyor.

Çiçek Mahalle Muhtarı Davut Doğan ise, cesaretin-
den ve girişimciliğinden dolayı Ömer Kar’a teşekkür etti. 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 
çiftçilik yapan Ömer Kar, bahçesini 2 
metre kazarak kurduğu yer altı serası ile 
bölgede de bir ilke imza attı. 

Toprağın 2 metre altına sera kurdu
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Kadın işçiler, yıllar alan buğday tohumu ıslah 
çalışmalarında öncelikle, seçilen en iyi buğday 
başaklarının tanelerini elle ayıklıyorlar, daha 

sonra her başağın tanelerini kodlayarak bir sonraki 
sene küçük sıralar halinde deneme tarlalarına ekiyor. 
Büyüme ve olgunlaşma sürecinde takip edilen yeni ba-
şaklar tekrar kadın işçiler tarafından titizlikle toplanıp 
sonraki yıllarda daha büyük alanlara ekilerek çiftçilere 
elit tohum olarak sunuluyor.

"Kadınlarımızın emeği çok büyük"
Tekirdağ’da tohum ıslah faaliyeti yürüten Yüksek 

Ziraat Mühendisi İlhami Özcan Aygün, ıslah çalışma-
larının devam ettiği tarlada yaptığı açıklamada, 1995 
yılından beri AR-GE faaliyetlerinde bulunduklarını 
belirterek, yaptıkları yıllar süren ARGE çalışmalarının 
sonucunda, milli tohumculuğun, Türkiye’de faaliyet 
gösteren yabancı firmaların önüne geçtiğini söyledi.

İlhami Özcan Aygün, "Geçtiğimiz hasat dönemin-
den sonra firmamızın ‘Rumeli’ çeşidi yok sattı, onunla 
beraber diğer çeşitlerimiz de yine AR-GE çalışmaları-
mız sayesinde ülkemizin her tarafında aranır duruma 
geldi. Ama şunu da belirtmek lazım ki, AR-GE’de çalı-
şan ziraat mühendisi arkadaşlarımız ile birlikte çalışan 
kadınlarımızın da emeği çok büyük. Tohum tarlaya, 
çiftçinin ekim makinesine girene kadar, birçok kişinin 
emeği var ama en önemli emek kadınlarımızın. Çünkü 
kadın işçilerimiz, mühendislerimizin ıslah çalışmaları 
sonucunda elde etmiş oldukları ürünleri, itinalı bir şe-
kilde toprakla buluşturuyorlar ve yine itinalı bir şekilde 
hasatlarını gerçekleştirip mühendis arkadaşlarımızın 
analizlerinin önüne sunuyorlar. Tüm kadın işçilerimi-
ze teşekkür ediyorum ben, mühendis arkadaşlarımıza 
da teşekkür ediyorum, yapmış oldukları çalışmalar ile 
milli tohumculuk sektörüne vermiş oldukları katkı çok 
büyük" diye konuştu.

"Hanımların el becerileri                     
erkeklere göre daha fazla"

Yüksek Ziraat Mühendisi Samet Duğan ise, 100 de-
kar arazi üzerinde ıslah çalışması yürüttüklerini belirte-
rek, bir çeşidin ıslah edilmesinin 10-12 yıllık bir zaman 
aldığını ve zorlu aşamaları olduğunu söyledi.

Tohum ıslah çalışmalarına emekleriyle destek ve-
ren kadın işçilerden Tuğba Öztürk, "Burada denemelik 
buğday ekimi yapıyoruz, hem araştırma geliştirme ça-
lışmalarına yardımcı oluyoruz hem de aile ekonomisine 
destek olmuş oluyoruz. Çalışmalarımız şu anda güzel 
gidiyor, ekim yapıyoruz sonra kapatıyorlar, adım adım 
ilerliyoruz. Şu an 15 kişiyiz, bir grup tohum dağıtıyor, 
arkadan ekenler var, onun arkasından ekileni kapatan-
lar var. Tırmık çekenler var, ip çekiyoruz, herkes sı-
rayla işini yapıyor, gruplara dağılıyoruz" diye konuştu.

Kadın işçilerden Şükriye Yeşildağ ise, "Şiddetli 
rüzgar olmasına rağmen çok titiz çalışıyoruz, dikkat 
ederek ekim yapıyoruz. Devamlı bu işlerde çalıştığımız 
için elimiz yatkın" ifadelerini kullandı.

Toprağı nakış nakış işleyerek, milli tohum üretiyorlar
Tekirdağ’da tohum ıslah çalışmaları 
yürüten bir firmada, tohumların 12 yıl 
süren ıslah edilme sürecinde en büyük 
emeği kadın işçiler veriyor. 






