
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi • MART 2019 • Yıl: 36 • Sayı: 560444 4 855

/tarimkreditarimkredi.org.tr @tarimkredi

PO
ST

A İ
ŞLEME ANKARAPP
13Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi

Yukarı 
Bahçelievler Mah.

Wihelm Thomsen Cad.
No: 7      06490 

Çankaya-Ankara

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Odalar ve Borsalar Birliği Konferans 
Salonunda yapıldı. Genel Kurul sonrası Mart ayı içinde ilk toplantısını gerçekleştiren yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını 
yaptı. Toplantıda yönetim kurulu başkanlığı görevine Köksal Kacır seçildi.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Genel Kurulu öncesi “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Buluşması” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
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Bakan Pakdemirli, Siirt 
Üniversitesi bahçesindeki 
Siirt ürünlerinin yer aldığı 

stantları gezip, üniversitenin kon-
ferans salonunda vatandaşlarla bir 
araya geldi. Siirt’te son 7 yılda 
483 milyon TL hibe verdiklerini 
söyleyen Bakan Pakdemirli, ta-
rımsal hasılatın da 6 misli arttığını 
belirtti.

Pakdemirli, “Çiftçimiz bundan 
sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza 
kullanacak. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinden kullanmış 
olduğunuz ve 31 Aralık 2018 tarihi 
itibari ile borçlarınızda yüzde 15'lere 
varan yapılandırma imkanı getirdik. 
Besicilerimize ucuz arpa veriyorduk 
bunu da peşin para alıyorduk. Bunun 
vadesini de 2 aya çıkardık. Tarımsal 
hasılatımız tam 6 misli artmış. Bu ha-
sılatın Siirt fıstığından kaynaklandığı-
nı düşünüyorum" dedi.

Ayrıca Şırnak’ ta düzenlenen 
“Tarım ve Orman Sektör Değer-
lendirme Toplantısı’na katılan Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pak-

demirli şunları kaydetti: “Son 17 
yılda Şırnak’a neler yapılmış. 596 
milyon TL bu devlet hibe vermiş. 
Tarımsal hasılatımız Şırnak’ta 3 
kat artmış. Bunca güvenlik sıkın-
tısına rağmen hasılatımız artıyor. 
Bu problemlerin olmadığını dü-
şünün bu bölgede 67 mislini artı-
rır. Genç çiftçilerimize 16 milyon 
hibe vermişiz. Kırsal kalkınmada 
16 milyon hibe, büyükbaş hayvan 
sayımızda yüzde 208 artmış. Kü-
çükbaş hayvan sayımız dört mis-
li artmış. Süt üretiminde 6 mis-
li artmış 120 tona gelmişiz. Bal 
üretiminde 8 kat artarak, 373 ton 
üretmişiz. Orman ve su alanların-
da 1.1 milyar yatırım yapmışız. 
İçme suyu, 2 adet baraj, 26 dere 
ıslahı, 1 milyon fidan dikimi, 2 bal 
ormanı, Uludere mesire yeri, 260 
aileye 5.2 milyon lira hibe ve 12 
adet meteoroloji istasyonu yapmı-
şız. Sadece bizim Bakanlığımız 
ile ilgili olanlar bunlar. Şırnak’ta 
organize hayvan bölgesi yapmayı 
da planlıyoruz”

Çiftçiye "Ucuz Elektrik" müjdesi
Çeşitli temas ve incele-
melerde bulunmak üze-
re Siirt ve Şırnak’a giden 
Tarım ve Orman  Bakanı  
Bekir Pakdemirli’ye zi-
yaretlerde, Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Güven, Şanlıurfa 
Bölge Müdürü Raif Ata-
yık ve ilgili  kamu kurum 
kuruluşlarının yönetici-
leri eşlik etti.

Kapsamlı teminat yapısı, yaygın anlaş-
malı kurum ağı ile yüksek standartlar-

da sağlık hizmetini uygun primlerle geniş 
kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Bereket 
Sigorta, yeni çıkardığı tamamlayıcı sağlık si-
gortası ile müşterilerinin hem sağlığını hem 
de cebini güvence altına alıyor.

Bereket Grubu olarak müşterilerine ihti-
yaç duyabilecekleri tüm alanlarda kapsamlı 
sigorta hizmetlerini sunduklarını belirten 
Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut 
Güngör; Bereket Tamamlayıcı Sağlık Sigor-
tası ile toplumun sağlık hizmetleri alanında-
ki ihtiyaçlarını karşılayacaklarını  ve sağlık 
sigortasının tabana yayılması noktasında 
sektöre ivme kazandıracaklarını belirtmiştir.

Bereket Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, 
sosyal güvenceye sahip genel sağlık sigor-
talılarının SGK anlaşmalı özel sağlık kuru-
luşlarında almış oldukları sağlık hizmetleri 
karşılığında ödemesi gereken fark ücretleri-
nin poliçe özel şartları dahilinde karşılanarak 
sigortalılara hiçbir ücret ödemeden anlaş-
malı özel hastanelerden hizmet alma fırsatı 
veriyor. Öte yandan Tamamlayıcı Sağlık Si-
gortası kapsamında ek prim ödeme imkanı 
ile Doğum teminatı da poliçe teminat kapsa-
mına alınabilmektedir.

Bereket Tamamlayıcı Sağlık Sigorta-
sı’ndan;

- Türkiye sınırları içerisinde ikamet 
edenler,

- SGK tarafından kapsama alınanlar,
- Sigortaya ilk giriş yaşı doğum tarihin-

den itibaren 15 günü tamamlamış bebekler,  
- 55 yaşına kadar (55 dahil) olanlar ya-

rarlanabilmektedir.
Ayrıca bu hizmetten yararlananlar, sağ-

lık poliçelerini 75 yaşına kadar yenileyebi-
leceklerdir.

Tüm bunların dışında aile indirimi, peşin 
indirimi, esnek taksit indirimi, bireysel grup 
indirimi, hasarsızlık indirimi gibi indirimler-
den yararlanabileceğiniz Bereket Tamamla-
yıcı Sağlık Sigortası ile hem sağlığınız hem 
de cebiniz güvence altına alınmaktadır.

Bereket Sigorta’dan müjdeli haber!
Tarım Kredi Kooperatifleri ve acentelerinden oluşan 
yaygın ağı ile sigortacılığın tabana yayılmasına öncülük 
eden,  'Bereketle Sağlıklı Bir Gelecek İçin' mottosuyla 
yola çıkan Bereket Sigorta “Bereket Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası”  ile ürün çeşitliliğini de arttırıyor.
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Tarım Kredi Kooperatiflerinde Genel Kurul Heyecanı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Odalar ve 
Borsalar Birliği Konferans Salonunda yapıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “Tür-
kiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi 

Milletin Evinde” programının ardından 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Konferans 
Salonunda yapılan Genel 
Kurulda konuşan Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Eski 
Başkanı Selahattin Külcü, 
delegelere seslendi. Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin çok 
iyi yerlere geldiğini belirten 
Külcü, “Hayalimiz ne kadar 
kredi kullandırıyorsak, o 
kadar ortak ürünü değerlen-
direlim. Tarımda 4 büyük 
sıkıntımız var. Bir; tarımsal 
planlama. Bakanlığımız çok 

kısa süre içinde bunu yapacak. İki; pa-
zarlama. Üç; fiyat istikrarı. Planlama 
burada çok önemli. Eğer bu planlama 
yapılırsa, üreticinin ürünü tarlada kal-
maz. O zaman girdilerin de bir önemi 
kalmıyor. Bir ürünün maliyeti ortaya 

çıkıyor. Planlama yapılıyor, maliyetin 
üzerine çiftçinin kazanacağı miktar ko-
nuyor ve fiyat belirleniyor. Dördüncüsü 
tarımsal sanayileşme. Tarım Kredi Koo-
peratifleri bununla ilgili elinden geleni 
yapıyor ve yapacak” dedi.

“Aidiyet duygusu olmalı”
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 4 

yıl boyunca görev yaptığını kayde-
den Külcü, “Bu genel kuruldan son-
ra seçilecek arkadaşlarımız da görev 
yapacak. Ben bir çiftçi olarak bu ku-
ruma sahip çıkmamız gerektiğini dü-
şünüyorum. Her şeyden önemli olan 
bizleriz. Bizler varsak, çalışanlarımız 
var. Eğer bizler bu kuruma sahip çı-
karsak, bizim çocuklarımız da fayda-
lanacak. Gelecek kuşaklarda faydala-
nacak. Aidiyet duygusu olması lazım. 
Kendi ürünlerimiz var. Gübretaş, en 

büyük şirketimiz. Bazen şikayetler 
geliyor. Farklı bir marka 3 lira düşük.  
Çuvalda 2 lira fark ediyor. Çoğu za-
man biz piyasadan aşağıdayız. Ama 
şöyle de bir gerçek var; piyasa yemde 
veya gübrede her zaman bizden bir 
tık aşağıda satmak zorunda. Çünkü 
bizi takip ediyorlar. Eğer bizden 1 
lira aşağıya satmazlarsa piyasada tu-
tunamazlar. Çiftçiler olarak, ortaklar 
olarak bunu göz önünde bulundurma-
mız lazım. Başka bir markayı 1 lira 
aşağıda diye almayacağız. Aidiyet 
çok önemli. Bu kuruma sahip çıka-
cağız. Çocuklarımız, torunlarımız da 
çiftçilik yapacak. Bu kurum da tarı-
mın öncülüğünü yapacak. Bu duygu 
ve düşüncelerle bütün çiftçilerimize, 
ortaklarımıza bereketli bir yıl dili-
yorum ve hepinize saygılar sunuyo-
rum.” diye konuştu.
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Tarım Kredi Kooperatiflerinde Genel Kurul Heyecanı

“Çiftçinin yanında olacağız”
Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, 

yaptığı konuşmada Türkiye'de koope-
ratifçilik anlamında en fazla tecrübe-
ye sahip olan kurumun Tarım Kredi 
olduğunu söyledi. Poyraz, geleceğin 
kooperatifçilikte olduğuna işaret ede-

rek, üretilen ürünün değerini bularak 
pazara ulaştırılması noktasında çift-
çinin yanında olacaklarını ifade etti. 
Yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki 
pazarlarda da seslerini duyuracaklarını 
ifade eden Poyraz, "Tarım Kredi ola-
rak, bütün dünya ölçeğinde bir yapı-
lanmaya gidip Türkiye'de ürün fazlası 

varsa bunu yurt dışına satmamız lazım. 
Üretimin en başından başlayıp ulusla-
rarası pazarda satılmasına kadarki bü-
tün zincir halkalarını tek tek tamamla-
mamız gerekiyor." değerlendirmesinde 
bulundu. Konuşmaların ardından gün-
demin görüşülmesi ve yeni yönetimin 
belirlenmesi için seçime gidildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programının ardından; Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve eski yönetim kurulu üyeleri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yönetim Kurulu ve Denetçileri

Köksal KACIR Musa TAKIMCI Ahmet ERSOY İsmail CAN

Ali ÇOBAN Mustafa ŞENOL Mustafa CELEP Adem DARIMLA

Cahit YILDIZ Ahmet ÇETİN Osman ÖNDER Hasan Hüseyin AYDEMİR

1964 – Bilecik / Bozüyük
Evli, 3 çocuk babası.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1961 – Konya/Kadınhanı/Atlantı
Evli, 3 çocuk babası.

1979 – Gaziantep / İslahiye
Evli, 3 çocuk babası.

1956 – Ankara
Evli, 6 çocuk babası.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1960 – İzmir / Torbalı
Evli, 3 çocuk babası.

1967 – Antalya
Evli,  3 çocuk babası.

1967–Mersin/Puğkaracadağ Köyü
Evli, 3 çocuk babası.

1970 – Yozgat / Akdağmadeni
Evli, 3 çocuk babası.

1972 – Malatya
Evli, 3 çocuk babası.

1981 – Adıyaman
Evli, 2 çocuk babası.

1953 – Malatya
Evli, 4 çocuk babası.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENETÇİ DENETÇİ DENETÇİ

1975 – Erzurum
Evli, 4 çocuk babası.
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28-30 Mart 2019 tarihlerinde Beylik-
düzü Tüyap'ta enerjiyle ilgili kuru-

luşlarla bir araya gelen Tarnet, ürettiği 
katma değerli çözümleri fuarda katı-
lımcılara tanıttı.

Fuarın açılışına katılan Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tarımın 
ve çiftçinin dijital dönüşümüne katkı 
verecek her uygulamanın takipçisi ol-
duklarını belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifleri şir-
ketlerinden Tarnet’in bugüne kadar 
geliştirdiği yazılım uygulamaları ile 
birlikler ve iştirakler arasında verim-
liliği sağladığını vurgulayan Poyraz,  
şirketin, akaryakıt sektöründe Tarpet 
markasıyla Türkiye genelinde 81 il, 
919 ilçe ve 2055 noktada 31 mobil 

araç ve 53 profesyonel teknik ekiple 
hizmet verdiğini belirtti.

Poyraz fuar süresince, Tarpet 
standında yer alan Mobil Otomas-
yon, Taşıt Tanıma Otomasyonu, 
Pompa Otomasyonu, Tank Otomas-
yonu, Tanker Otomasyon ve Akarya-
kıt Alt Yapı Sistemlerini inceledi ve 
Tarnet Genel Müdürü Huzeyfe Yıl-
maz’dan bilgi aldı.

Tarım teknolojileri alanındaki 
gelişmeleri değerlendirerek tarım 
ekosistemini güçlendirmeyi amaçla-
yan Tarnet, Türkiye’nin her yerine 2 
saat içinde çözüm üretebilen lojistik 
ağına sahip markası Tarpet’in tecrü-
besini kamu kuruluşlarına ve özel 
sektöre de kazandırarak yeni pazar-
lara açılmayı hedefliyor.

Tarım alanında teknolojiye yaptığı yatırımlarla 
sektördeki gelişmelere yön veren Tarnet, Akaryakıt 
Otomasyon Sistem markası TARPET ile Petroleum 
İstanbul Fuarı’nda yerini aldı.

Tarnet yeni pazarlara açılıyor

Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Genel Müdür Poyraz, Tarım 
Kredi vasıtasıyla tanzim sa-
tış noktaları  haricinde, zincir 

mağazalara da mal tedarikinin sağ-
lanmasına ilişkin  değerlendirmede 
bulundu.

Uygulamanın fiyatlar ve aracılık 
sistemi üzerinde sağlayacağı  katkı-
lara işaret eden Poyraz, "Tarım Kredi 
olarak tanzim ürünlerinin marketlere  
satışına başladık. Bu konuda talep 
marketlerden geldi. Fiyatların artma-
sında en  büyük etken olan aracılık 
sisteminin fiyatlar üzerinde oluştur-
duğu negatif etkiyi  minimize etmeyi 
hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği ko-
lay olan patates ve soğanı marketlere 
sunuyoruz." diye konuştu.

Poyraz, Tarım Kredi olarak, talep 
eden marketlere patates ve  soğanı  
tanzim satış fiyatı olan 2 liradan sata-
caklarına dikkati çekerek, şu bilgileri  
verdi:

"Burada lojistik ve diğer mas-
raflar markete ait olacağı için onlar 
bir  miktar masrafı bizim satış fiya-
tımızın üzerine ekleyecekler. Beledi-
yeler kamu  hizmeti gördüklerinden 
bazı maliyetlere katlanıyorlar ama 
marketler ticari  işletme. Bu neden-
le ürünlerin fiyatına belli bir miktar 
karlarını koymaları  gerekebilir. Be-
nim tahminim, bu ürünlerde market-
lerin satış fiyatı her halükarda  piyasa 
fiyatlarının çok çok altında bir raka-
ma denk gelir."

"Tarım Kredi satış 
mağazalarını artırabilir"
Tanzim satış noktalarının devam 

edip etmeyeceğinin seçimlerden son-
ra  değerlendirileceğini vurgulayan 
Poyraz, aracılığı azaltacak bir sistem 
üzerinde  çalışmalar yapılacağını dile 
getirdi. Poyraz, ulusal marketlere ra-
kip olmayacak  şekilde Tarım Kredi-

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fah-
rettin Poyraz, kurum olarak tanzim  ürünlerinin 
marketlere satışına başladıklarını belirterek, "Bu 
konuda talep  marketlerden geldi." dedi.

nin satış mağazalarının sayısını da artırabi-
leceklerini  bildirdi. Her ülkede dönemsel 
olarak bazı gıda ürünlerinde sıkıntılar  ya-

şanabildiğini anımsatan Poyraz, soğan ve 
patateste yaşanan arz sorunlarının  geçici 
olduğunu sözlerine ekledi     
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli, İzmir programı 
kapsamında Tarım Kredi Yem 

tarafından Tire'de organize sanayi böl-
gesinde yaptırılacak karma hayvan yemi 
fabrikasının temel atma törenine katıl-
dı. Burada konuşan Pakdemirli, Türki-
ye'nin zor bir ev ödevi olduğunu, bunun 
bir araya gelinerek yapılabileceğini, bu 
noktada kooperatiflerin de çok önemli 
bir rolü bulunduğunu ifade etti..

Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakan-
lığın artık daha fazla el ele yürüyeceğini, 
üretici ve tüketiciye fayda sağlayacak şe-
kilde bu kuruluşun eksiklerini giderecek-
lerini aktaran Bakan Pakdemirli, bugün 
üreticiye önemli faydaları bulunacak yem 
fabrikasının temelini attıklarını söyledi.

"300 günde bitecek "
Bakan Pakdemirli, yem fabrikasının 10 

milyon dolarlık bir yatırım olduğunu ifade 
ederek, "Bu fabrika 300 gün içinde tamam-
lanacak. Bu ve bunun gibi yeni yatırımların 
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yeni 
dönemde daha hızlı şekilde yapılacağını gö-
receğiz." diye konuştu.

İzmir'e ve Tire'ye yapılan hizmetlerin 
devam edeceğini vurgulayan Bakan Pak-
demirli, Tire'de yaptıkları yer altı suyu 
besleme sistemine 11 Şubat'tan bu yana su 
verildiğini kaydetti.

Tire'de tarıma dayalı ihtisas büyükbaş 
süt organize sanayi bölgesi kuracaklarını, 
bu bölgede 40 bin büyükbaş süt hayvanı 
besleyeceklerini ifade eden Bakan Pak-
demirli, bunun yanında süt soğutma ve 
işleme tesisleri açacaklarını vurguladı.

250 bin ton üretim kapasiteli 
fabrika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz 
ise törende yaptığı konuşmada yeni 

yatırımlar yapmaya devam ettikleri-
ni söyledi. Poyraz, “Şanlıurfa, İzmir, 
Trakya, Aksaray ve Erzurum’da yeni 
fabrikalar kuracağız. Bugün Tire Ya-
tırım Programı dahilinde Karma Hay-
van Yemi Üretim Tesisimizin temelini 
atıyoruz. Bu Büyükbaş ve Küçükbaş 
Karma Hayvan Yemi Üretim Tesisimiz 
10 milyon dolar yatırım bedeli ile 40 
ton/saat, 255 bin ton/yıl karma hayvan 
yemi üretim kapasitesine,  10 ton/saat , 
72 bin ton/yıl arpa-mısır flake ve müs-
li yem üretim hattına, 50 ton/saat ka-
pasiteli mısır kurutma hattına,  10 ton/
saat kapasiteli ekspander hattına sahip 
olacak” diye konuştu.

Ödemiş’e yem katkı malzemeleri 
tesisi

Tire’deki programın ardından Bakan 
Pakdemirli, Tarım Kredi Yemin Ödemiş 
OSB’de 70 dönüm alan üzerine kuraca-
ğı ‘Yem Katkı Malzemeleri Tesisi’nin 
temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Pakdemirli, 
"Tarımsal ürünlerin işlenmesi, bu tarz 
sanayi bölgeleri son derece önemli. Sa-
nayi bölgelerinde hayvanlar otlamamalı, 
fabrika bacaları tütmeli. Bu yatırımı da 
çok anlamlı kabul ediyorum. 180 mil-
yon liralık devasa bir yatırım. 750 ki-
şiye de iş imkânı sağlayacak. Ödemiş'e 
tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." şeklinde 
konuştu.

"Ödemiş’e 17 yılda 500 milyon 
lira hibe”

"Ödemiş'e son 17 yılda 500 milyon 
tarımsal hibe vermişiz Ödemiş de bize 
ülkesine tarımsal hasılasını üç misli artır-
mış. 2,5 milyar lira tarımsal hasılası var. 
Ben 81 ili dolaşıyorum, birçok ilimizin 
tarımsal hasılası Ödemiş'in yanından ge-
çemiyor. Bu çok güzel. Bu yeterli mi; ha-

yır. Her alanda Ödemiş birinciliğe layık" 
diyen Pakdemirli, Türkiye'nin ilk süs 
bitkileri tarımsal ihtisas organize sanayi 
bölgesini Ödemiş'in Bozcayaka Mahal-
lesi'nde hayata geçireceklerini açıkladı. 
Süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 
kurulacak 60 serada 2 bin kişinin istih-
dam edileceğini belirten Pakdemirli, 
orman köylüsünün de destekleneceğini 
sözlerine ekledi.

“İthalatın önüne geçecek”
Türkiye’nin, buzağı mamasında 

ithalatçı durumda olduğunu belir-
ten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bugün 
temelini attığımız Buzağı Maması Te-
sisi hizmete açıldığında yıllık 5 bin 
ton üretim kapasitesine sahip olacak. 
Böylece ithalatın önüne geçeceğimiz 
gibi ihracat imkanına da kavuşacağız. 
Bunun ekonomik getirisi yanında bu-
zağı sağlığı ve gelişimi ile hayvan var-
lığımızın artırılması gibi konularda da 
önemli bir katkı sağlayacak. Temelini 
atmakta olduğumuz Yem Katkı Tesi-
simiz 15 milyon TL yatırım bedeli ile 
yıllık yaklaşık 5 bin ton üretim kapa-
sitesine, 15 milyon TL yatırım bedelli 
Buzağı Maması Tesisi ise yıllık yakla-
şık 5 bin ton üretim kapasitesine, 110 
milyon TL yatırım bedelli Süt Fabrika-
mız yıllık yaklaşık 400 ton/gün üretim 
kapasitesine, 40 milyon TL yatırım 
bedelli Süt Tozu Fabrikamız ise yıllık 
yaklaşık 200 ton/gün üretim kapasite-
sine sahip olacak” dedi.

“Yanlış uygulamalar zarar 
veriyor”

Hayvan beslemede vitaminlerin, 
minerallerin, enzimlerin ve benzeri kat-
kıların büyük önem taşıdığını söyleyen 
Poyraz “Burada dikkatli olunması ge-

reken husus, doğru katkıların kullanıl-
ması, hayvanın türüne, cinsine, yaşına, 
verim seviyesine göre ideal katkı karı-
şımının ve miktarının hayvanın ihtiyacı 
kadar verilebilmesi. Herşey de olduğu 
gibi katkıların noksanlığı ya da fazlalı-
ğı da hayvanlarımıza zarar verecektir. 
Bu tesisimizde Ar-Ge departmanımızın 
geliştirdiği formülasyonlarla her hay-
van türüne özel karışımlar hazırlanarak 
gerek üretmiş olduğumuz yemlerde ge-
rekse çiftçilerimizin hayvanlarına doğ-
rudan verilerek kullanımı sağlanacak. 
Çoğu sektörde olduğu gibi katkı sektö-
ründe de ticari kaygılar bazen öne geçe-
rek hayvanlara ihtiyaçtan fazla hatta hiç 
ihtiyacı olmayan katkılar yedirilmesine 
sebep olmakta. Sadece bu tür uygulama-
lar bile hem hayvan sağlığını tehlikeye 
atmakta hem de aşırı kullanım nedeni 
ile milli ekonomimize zarar vermekte” 
ifadelerini kullandı.

“180 milyon TL yatırım”
Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 

Hasan Fehmi Kinay ise, Ödemiş’te yeni 
nesil bir tesisin kurulacağını belirterek, 
tesiste hazırlanacak buzağı yemlerinde 
süt de kullanacaklarını böylelikle böl-
gedeki üreticinin sütünü de değerlendi-
receklerini ifade etti. Kinay, tesisin 180 
milyon liraya mal olacağını belirtti.

Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Badem de, bir zamanlar 
ineklerin otladığı, uzun zaman hareke-
te geçmeyi bekleyen Ödemiş OSB’de 
şimdi fabrikaların yükselmeye başla-
dığını vurguladı. Badem, 2014 yılında 
verdikleri sözlerden biri olan Ödemiş 
OSB’yi canlandırma sözünü de tuttuk-
larını hatırlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Pak-
demirli protokol üyeleriyle birlikte fab-
rika temeli için birlikte butona bastı.

Tarım Kredi Yem tarafından İzmir’in Tire ve Ödemiş ilçelerinde yapılacak tesislerin temeli Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katıldığı törenle atıldı.

Tire ve Ödemiş’te iki yeni tesisin temeli atıldı
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen çiftçilerin 

katılımıyla düzenlenen “Türkiye’nin 
En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evin-
de” etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, yardımlaşma 
ve dayanışmanın bizim kültürümüzün 
mayasında, ruhunda, özünde olduğunu 
söyledi. Erdoğan, “Ahilik müessesesi 
asırlar boyunca bu milleti hem maddi 
hem manevi olarak ayakta tutmuştur. 
Anadolu’da teknolojik aletlerin olmadığı 
o zor dönemlerde işler asırlar boyunca 
imece usulüyle yapılmıştır. Tarlalar bu 
şekilde kaldırılmış, harmanlar bu şekilde 
sürülmüş ihtiyaçlar bu şekilde karşılan-
mıştır. Çiftçilerimize hizmet için kurulan 
ve 1863 yılından beri faaliyet gösteren 
Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de bu 
anlayışın, işbirliğinin, bu dayanışmanın 
ürünüdür. Tarım Kredi Kooperatifleri 
gönüllü katılıma, demokratik denetime, 
işbirliğine ve toplumsal sorumluluğa 
dayalı, hep daha iyisini gerçekleştirmek 
için çalışan yapısıyla çiftçilerimize hiz-
met veriyor. Bugün bu kuruluşumuz bin-
lerce kooperatifi, yüz binlerce ortağıyla 
ülkemizin en büyük çiftçi kuruluşu duru-
mundadır” ifadelerini kullandı.

“5 milyar lira destekleme 
ödemesi yaptık”

“Ortaklarından değerinden aldığı ürün-
leri tüketiciyle de buluşturan Tarım Kredi 
Kooperatifleri geçtiğimiz haftalarda haya-
ta geçirdiğimiz tanzim satış uygulaması-
nın da ana tedarikçisidir” diyen Erdoğan, 
“Üreticilerimizin girdilerinin önemli bir 
bölümü birliğimizce karşılanıyor. Birliği-
miz geçtiğimiz yıl çiftçilerimize 2 milyar 
100 milyon liralık gübre, yaklaşık 2,5 mil-
yar liralık yem, 1 milyar 250 milyon liralık 
motorin, 550 milyon liralık tohumluk, 400 
milyon liralık tarım aleti ve makinesi, 300 
milyon liralık da kömür satışı yaptı. Top-
lamda 8 milyar lirayı bulan bu satış raka-
mıyla çiftçimize her alanda destek olundu. 
Ortaklarının tohum, gübre, mazot, ilaçla-
ma, sulama sistemleri, sera ürünleri, fide, 
fidan gibi ihtiyaçlarını karşılayan birliğimi-
zin geçtiğimiz yıl bunun için açtığı kredi ra-
kamı tam 9 milyar liradır. Çoğunluğu ayni 
olmak üzere birliğimizin her bir ortağına 
kullandırdığı kredi ortalaması ise 19 bin 
liradır. Kırsal kalkınma projelerinden en 
çok yararlananlar da yine birliğimiz üyesi 
kooperatiflerdir. Birliğimizin önümüzde-
ki dönemde de çiftçilerimizin yanında yer 
almayı sürdüreceğine inanıyorum. Biz de 
hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek 

için her türlü çabayı gösteriyoruz. 2019 yılı 
destekleme ödemelerini hızla gerçekleşti-
riyoruz. Yılın ilk 2 ayında çiftçilerimize 5 
milyar liralık destekleme ödemesi yaptık” 
açıklamasında bulundu.

Büyük bir ailenin buluşması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-

mirli, “Üretimin tüm aşamalarında etkin-
liğin artması için tarım sektörüne emek 
veren çiftçilerin birlikte hareket etmeleri 
artık bir tercih meselesi değil, bir gerek-
lilik, hatta bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır” dedi. Buluşmayı, büyük bir 
ailenin ‘kavuşması’ olarak nitelendiren 
Pakdemirli, "Gelişmiş, müreffeh, sosyal 
ülke olma yolunda; örgütlü toplum olma 
bilinciyle, işbirliği ve dayanışma içerisin-
de, her fırsatta bütün paydaşlarımızla bir 
araya geliyoruz. Sorumlu ve sorunları ye-
rinde çözen bir anlayışla el ele, gönül gö-
nüle; gece gündüz demeden, hep birlikte 
çalışıyoruz. Zira geldiğimiz noktada, asrın 
ve zamanın ruhunu okumanın, bilgiyi ürü-
ne dönüştürebilmenin, teknolojiyi, üretim 
ve diğer süreçlerimize entegre edip, dünya 
pazarlarına açılmanın, ilerlemek ve büyü-
mek yolundaki rolünü çok iyi biliyoruz. 
Malum olduğu üzere tarım ve gıda; geç-
miş, bugün veya gelecek meselesi değil, 
yaşam meselesidir, yaşamın ta kendisiyle 

ilgilidir. Sağlıklı beslenme temel insani 
bir haktır. Bu bilinçle, insanlığa hizmet 
aşkıyla, hep birlikte mücadelemize devam 
ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde; 
her sektörde olduğu gibi, kendi sektörü-
müzde de, uluslararası rekabetin giderek 
arttığı bir dönemi idrak ediyoruz. Dolayı-
sıyla üretimin tüm aşamalarında etkinliğin 
artması için tarım sektörüne emek veren 
çiftçilerin birlikte hareket etmeleri artık 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Genel Kurulu öncesi “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Bu-
luşması” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde
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bir tercih meselesi değil, bir gereklilik, 
hatta bir zorunluluk olarak ortaya çıkmak-
tadır. Çiftçi örgütleri temel olarak kırsal 
toplumun hayat seviyesini iyileştirmede, 
kıt kaynaklara sahip olan üreticilerin ve-
rim ve gelirlerini artırmada, tarımsal faa-
liyetleri, düzenli bir biçimde geliştirmede 
ve yükseltmede, önemli araçlardan biri 
olup, bütün dünyada etkin bir biçimde var-
lık göstermektedir” diye konuştu.

"Bu öncülük görevi için, tüm 
Tarım Kredi ailesini tebrik 

ediyorum"
Dünyada 145 ülkede 1 milyarın üzerin-

de ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon ko-
operatif olduğunu, bu kooperatiflerin sahip 
oldukları toplam varlıkların değerinin ise 
19,6 trilyon dolara denk olduğunu kayde-
den Bakan Pakdemirli, "Dünya genelinde 
kooperatiflerin yıllık geliri küresel gayri-
safi yurt içi hasılanın yüzde 4,3’üne eşittir 
ve 2,98 trilyon dolar civarındadır. 156 ül-
keyi kapsayan veriye göre; dünya ölçeğin-
de tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak ko-
operatiflerde istihdam edilenlerin sayısı en 
az 279,4 milyon kişidir. Kooperatiflerde 
ya da kooperatiflerin faaliyet alanında is-
tihdam edilenlerin sayısı, dünyada çalışan 
nüfusun yüzde 9,46’sı kadardır. Avrupa’da 
ise 141 milyonu aşan ortağa sahip 176 bin 
461 kooperatif işletmesi mevcut. Hollan-
da’da her birey en az bir kooperatifin or-
tağı, Finlandiya’da nüfusun yüzde 85’i bir 
kooperatife ortak. Kooperatif sayısına göre 
en geniş sektörler, sanayi ve hizmetler; yıl-
lık iş hacmine göre sıralama yapıldığında 
ilk sırada tarım sektörü var. Polonya’da 
her üç kişiden biri kooperatiflerin sahip 
olduğu evlerde yaşıyor. İtalya’da tarımsal 
gıda sektörünün yüzde 50’si kooperatifler 
tarafından yönetiliyor. Yani kısacası bir 

elin nesi, iki elin sesi var. Bir diğer deyişle, 
tek taştan duvar olmuyor. Başka bir deyiş-
le de birlikten kuvvet doğuyor” şeklinde 
konuştu.

“Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü 
yıkar”

Türk kültürü birlik ve beraberlik üze-
rine kurulmuş bir kültür olması nedeniyle 
kooperatifçiliğin genlerini hâlihazırda za-
ten taşıdığını söyleyen Bakan Pakdemirli, 
"Bugün yapmamız gereken, bunu geliş-
tirmek ve genişletmek olacaktır. Atalar 
boşuna dememiştir, ‘bir el bir eli yıkar, 
iki el bir yüzü yıkar.’ Türkiye’de koope-
ratifçilik konusunda Tarım Kredi Koope-
ratifleri tarihi bir öncülük göreviyle, geç-
mişimizdeki birlik beraberlik mirasımızı 
geleceğe taşıyor. Ben sizlerin nezdinde bu 
öncülük görevi için, tüm Tarım Kredi ai-
lesini tebrik ediyorum. Bizlere her fırsatta 
birlik, beraberlik ve birlikte hareket etme 
mayasını aşılayan, çiftçimize, üreticimize 
ve bizlere vizyon kazandıran saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek is-
tiyorum. Bu noktada, dünyadaki başarı 
hikâyelerine yenilerini eklemek ve dün-
yanın en büyük 5 kooperatifinden birini 
de Türkiye’de oluşturmak hedefiyle, ba-
kanlık olarak desteğimizi artırarak devam 
ettireceğiz. Buradan özellikle bir konuya 
daha temas etmek istiyorum, çiftçimizin, 
üreticimizin sıkıntı ve dertlerini çok iyi bi-
liyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde sıkıntılarımızı aşacak azim 
ve programa sahibiz. İnşallah yakın gele-
cekte, çiftçimizin kazancını daha da artıra-
cak icraatları hayata geçireceğiz. 2019 yılı 
çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz açısından, 
çok daha bereketli bir yıl olacaktır. Dev-
letimize, hükümetimize, Bakanlığımıza 
güvenin” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeli üretim modelini esas 
alacağız”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ken-
dimize bir hedef koyduk. Bu hedef önü-
müzdeki süreçte gerek yurt içi, gerekse 
yurt dışı pazarlarda daha belirgin bir Tarım 
Kredi Kooperatifi yapılanmasını gerçek-
leştirmek, sözleşmeli üretim modelini esas 
alarak üreticilerimize ihtiyacı olan tohum, 
gübre, ilaç ve tarımsal girdileri bu sözleş-
me kapsamında vermek, üretilen ürünü de-
ğerinde alarak bu ürünü yurt içi ve yurt dışı 
pazarlara ulaştırmaktır” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
bin 625 kooperatif, 230 şube, 13 şirket ve 
8 bin 500 personeli ile Türkiye’de hizmet 
verdiğini söyleyen Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin 

Poyraz, yıllık yaklaşık 9 milyar lira kredi 
kullandıran Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
bu tutarının yüzde 70’ini ayni kredi olarak 
kullandırdığını ve üreticilerin başta tohum, 
gübre, ilaç gibi ihtiyaçlarını tedarik ederek 
ortaklarına hizmet ettiğini belirtti. Piya-
sanın taleplerini karşılamak için üreticile-
rin ürünlerini değerlendirme çalışmaları 
da yaptıklarını kaydeden Poyraz, “2017 
yılında yaklaşık 450 milyon liralık ürün 
alımı yapan kurumumuz 2018 yılında bu 
rakamı 800 milyonlar seviyesine çıkart-
mıştır. 2019 yılı hedefimizi ise yaklaşık 
1,5 milyar lira olarak belirledik. Gıda te-
mininde 2018 yılında yaptığımız protokol-
lerle TSK’nın ana tedarikçisi, yaklaşık 650 
bin üniversite öğrencisinin kaldığı Kredi 
Yurtlar Kurumunun tek tedarikçisidir. Ma-
karna Sanayicileri Derneği ile yaptığımız 
anlaşma çerçevesinde bu yıldan itibaren 
yaklaşık 3 milyon ton makarnalık buğdayı 
çiftçilerimizden alıp sanayicimize teslim 
edeceğiz. 2020 yılından itibaren de sanayi-
cimizin ihtiyacı olan bu ürünlerin tohum, 
ilaç ve gübrelerini üreticimize vererek 
sözleşmeli üretim modeli ile alım garanti-
li olarak ürettireceğiz. Aynı şekilde bu yıl 
Meyve Suyu Sanayicileri Derneği ile yap-
tığımız protokol çerçevesinde vişne, kiraz, 
şeftali ve kayısı ürünlerinden 200 bin ton 
ürünü üreticimizden alarak sanayicimize 
teslim edeceğiz” diye konuştu.

“Belli illerde sınırlı sayıda 
kooperatif marketler açmayı da 

planlıyoruz”
Vatandaşların hakkını korumak için 

başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlü-
ğünde yürütülen tanzim satış uygulamasın-
da Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
üreticilerden doğrudan aldığı yaklaşık 10 

bin sebze ve meyveyi muhatap belediyelere 
teslim ettiğini ve etmeye devam edeceğini 
söyleyen Poyraz, “Bugün Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri ürünleri 6 bin nokta-
daki ulusal marketlerde vatandaşlarımızın 
hizmetindedir. Önümüzdeki dönem aracılık 
sisteminin oluşturduğu eksiklikleri bertaraf 
etmek için belli illerde sınırlı sayıda koope-
ratif marketler açmayı da planlamaktayız. 
Üreticilerimizin maliyetlerini düşürme ve 
ürünlerini değerlendirme anlamında Tarım 
Kredi Kooperatifleri özellikle katılım fon-
larının tarım ve gıda sektörüne yönelimi 
noktasında çalışmaları başlatmış, her ge-
çen gün farklı katılım bankaları ile yaptığı 
örnek projelerle sistemin faizsiz sisteme 
yönelmesi yönünde bir seferberlik başlat-
mıştır. Aynı zamanda sigortacılık faaliyetle-
rinde de öncü rol oynayan Tarım Kredi Ko-
operatifleri, sahip olduğu Bereket Sigorta 
ve Bereket Emeklilik iştirakleriyle faizsiz 
sigortacılık uygulamalarını yaygınlaştırma 
gayreti içindedir” şeklinde konuştu. Türki-
ye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Fahrettin Poyraz, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri olarak kendimize bir hedef koyduk. Bu 
hedef önümüzdeki süreçte gerek yurt içi, 
gerekse yurt dışı pazarlarda daha belirgin 
bir Tarım Kredi Kooperatifi yapılanmasını 
gerçekleştirmek, sözleşmeli üretim modeli-
ni esas alarak üreticilerimize ihtiyacı olan 
tohum, gübre, ilaç ve tarımsal girdileri bu 
sözleşme kapsamında vermek, üretilen 
ürünü değerinde alarak bu ürünü yurt içi 
ve yurt dışı pazarlara ulaştırmaktır. Esas 
hedefimiz de inşallah Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifi ortaklarını pazarlamacı hüviye-
tinden kurtararak sadece üretimle, ürünün 
kalitesi ile verimliliğe ulaşan kişiler haline 
getirmek olacaktır.”

Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki pata-
tes üreticileri, meteorolojinin zirai 

don uyarısına karşı tarım alanlarını 
elyaf örtüyle kapladı. Elyaflarla tar-
lalar, adeta kar yağmışçasına beyaza 
büründü. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ta-
rafından yayınlanan tahminlere göre, 
soğuk hava dalgasının bazı bölgeler-
de aniden düşecek olması çiftçileri 
alternatif önlemler almaya yöneltti. 

İzmir’in Ödemiş ilçesinde hava 
sıcaklıklarının aniden düşme ihti-
maline karşı önlem alan patates üre-
ticileri de harekete geçti. Ödemiş 
ilçesinde patates üreticileri, ekim ya-
pılan yaz patateslerini zirai don tehli-
kesine karşı korumak için ekili tarla-
ları elyaf örtü altına almaya başladı. 
Elyaf örtü tarlaları, kar yağmışçasına 
beyaza bürüdü. Ödemişli Ziraat Mü-
hendisi Özkan Akgün, elyaf örtünün 

patates tarlalarını kışın son don et-
kilerinden korumak adına etkili bir 
çözüm olduğunu ifade ederek şöyle 
konuştu: 

"Patates fiyatları bilindiği gibi 
tarlada 4 lira civarında seyrediyor. 
Bunun tabii ki nedenleri var. Hem 
girdi maliyetleri arttı hem de tarlalar-
da patates azaldı. Üretici şimdi yaz 
patatesini yetiştirme telaşına düştü. 
Üreticinin kulağı meteorolojide.”

Türkiye’de ruhsatlı ekim yapılan 
yerlerden birisi olan Samsun’un 
Vezirköprü ilçesine bağlı Nar-

lısaray Mahallesi’nde vatandaşlar, bu 
sene ilk kez geleneksel yöntemlerin 
dışında kenevir üretimi yapıyor. Trak-
tör arkasına bağlanan özel bir düzenek 
ile tohumlar toprağın altına enjekte 
edilerek ekiliyor. Sezonun ilk kenevir 
tohumları bugün itibariyle toprakla 
buluşturulmaya başlandı. Çiftçiler bu 
sene yerli tohumlardan 10 ton kenevir 
tohumu üretip, seneye 100 ton tohum 
elde etmeyi amaçlıyor. 

“Fabrika kurmak isteyene 
14 dönüm arazimi 
bağışlayacağım” 

Kenevir fabrikası kurmak isteyen 
yatırımcıya 14 dönümlük arazisini ba-
ğışlayacağını ifade eden Narlısaray 
Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, “1950 
yılından beri kenevir ekimimiz devam 
ediyor. 2000 yılına kadar kenevir ekimi 
çok yaygınlaştı. 2000 yılından sonra 
göç olayları ve fabrikaların kapanma-
sından sonra kenevir ekimi azaldı. Ke-
nevir ekenlerin sayısı 10 kişiye kadar 
azaldı. Buna rağmen yerli tohumumuzu 
kaybetmedik. 2019 yılında da Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
kenevirin Vezirköprü ve Türkiye’yi kal-

kındıracağını söyledi. Bunun ardından 
kenevire talep çok arttı. Yatırımcıları 
Vezirköprü’ye bekliyoruz. Kendime ait 
olan 14 dönüm bir arazi var. O araziye 
fabrika kurulursa arazimi fabrikaya ba-
ğışlayacağım” dedi. 

“Bu sene 10 ton, seneye 100 
ton kenevir tohumu üretmeyi 

hedefliyoruz” 

Yerli tohum sayısını katlayarak 
arttırmayı hedeflediklerinin altını çi-

zen Ali Sezgen, “Kenevir ekimi azal-
dığından dolayı tohumumuz azdı. 
Elimizdeki tohum da 150 dönümlük 
bir alanı ekmeye fırsat veriyordu. 
2000’den önce ise bundan çok daha 
fazla bir alan ekiliyordu. Bu sene 150 
dönüm yerden 10 ton tohum üretme-
yi hedefliyoruz. Bir sonraki senede 
2 bin dönüme kadar kenevir ekmeyi 
düşünüyoruz. Şu anda bizim yerli to-
humumuzun tescillenmesini bekliyo-
ruz. Vezir ve Narlı olarak 2 tür tohu-
mun tescillenmesini bekliyoruz. Bu 

Sezonun ilk kenevirleri ekilmeye başlandı
Kenevir ekiminde 

pilot illerden biri 
seçilen ve yerli 

tohum kullanılarak 
ekim yapılan 

Samsun’un 
Vezirköprü 

ilçesinde sezonun 
ilk kenevirleri 

ekilmeye 
başlandı. 

tescili aldıktan sonra talebin daha da 
artacağını düşünüyoruz. Şu anda ke-
nevir ekimi için izin verilen 19 ilden 
iş adamları ve üreticiler var. Kimisi 
tarla almayı düşünüyor kimisi ekim 
yapmayı düşünüyor kimisi de işletme 
açmayı düşünüyor. İnşallah bize olan 
destekler devam eder, biz de ’vezir’ ve 
’narlı’ olarak tohumlarımızın seatışını 
gerçekleştiririz. Bu sene ürettiğimiz 
10 ton tohumla seneye 100 tona kadar 
tohum üretebiliriz” diye konuştu. 

“Lifti ayıran makine gelirse 
üretim artar” 

Kenevir üretiminde en zor işin lift 
ayırma ve havuzlama işinin olduğunu 
vurgulayan Sezgen, makineleşme ko-
nusu hakkında ise şunları söyledi: 

“Kenevir, birçok endüstri alanında 
kullanılabiliyor. Biz bunu lift olarak 
mı yoksa çubuk olarak mı satacağız 
şu an net bir şey belli değil. Kenevir, 
lift olarak alınırsa buna endüstriyel 
makine gerekiyor. Makine olursa ekim 
talebi de çok yüksek oluyor. Önceden 
havuzlama işi olursa talep azalıyordu. 
İşçilik zorlaştıkça, ekim azalıyordu. 
Yakın zamanda büyük makinelerin ge-
leceği söyleniyor. Karadeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nden kenevirin 
havuzlanmadan liftinin ayrılmasını 
sağlayan bir makine gelecek. Bu ma-
kine faaliyete geçirilirse, kenevirden 
daha çok verim alacağımızı düşünüyo-
rum. Burası verimli bir arazi. Keneviri 
en yüksek teknolojide üretmek istiyo-
ruz. Siyasetçilerimizden de Narlısa-
ray’a su-gölet bekliyoruz. Su olursa 
bizim tohumumuzun verimi diğer to-
humlara göre 2-3 kat daha fazla olur. 
Su için çalışmalar devam ediyor ama 
herkesin destek vermesini istiyoruz.” 

Mart ayında ekilmeye başlanan 
kenevirin, ekim ayında hasadı 
yapılmaya başlanacak. 

Patates üreticileri elyafla önlem aldı
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Ceviz üretiminde büyük başarı: Günde 5 tır ihracat
Türkiye’nin ve Avrupa’nın ceviz 
fidancılığı merkezi olan Balıkesir’in 
Bandırma ilçesine bağlı Sahil 
Yenice Mahallesi’nde günde 5 tır 
aşılı ceviz fidanı sarılarak, dünyanın 
36 ülkesine ihraç ediliyor. Üreticiler, 
cevizde kaçak üretimle mücadele 
beklerken, doku kültür laboratuvarı 
istiyor. 

Sahil Yenice, 1983 yılında üretilen ilk aşılı ceviz 
fidanından sonra aradan geçen 36 yılda aşılı ce-
viz fidanı üretiminde Türkiye’de ve Avrupa’da 

liderlik koltuğuna oturdu. 2018 yılında 10 milyon adet 
aşılı ceviz fidanının üretildiği mahallede, 6 milyon adet 
fidan ihraç edilirken, 4 milyon adet fidan da yurt içi 
satışlarla alıcı buldu. Muhtar Nuri Varlık, 350 nüfuslu 
mahallenin tamamına yakınının geçim kaynağı olan fi-
dan üretiminde en büyük sorunların kaçak üreticilerle 
mücadele edilmemesi ve Avrupa ülkelerine ihracatta 
aranan doku kültürü üretimi olduğunu ifade ederek, 
"Köyümüzde aşılı ceviz fidanı üretmekteyiz. 1983 yı-
lında köyümüz ceviz fidanı ile tanıştı ve bugüne kadar 
geldi. Tabi bir çok sıkıntı ve zorluklarla karşılaştık. Bu 
zorlukları dilimizin döndüğünce de yetkililerimize ak-
tarmaya gayret ediyoruz. Sahil Yenice olarak ceviz fi-
danında ilk önce Türkiye’de söz sahibi olduk, şimdi de 
Avrupa’da söz sahibiyiz. Dünyaya tamamen Bandır-
ma’yı ve ceviz fidanını tanıtmak amacındayız. Devleti-
mizden Sahil Yenice’ye bir Doku Kültürü Laboratuvarı 
istiyoruz. Bandırma’daki On Yedi Eylül Üniversitesi 
bünyesinde kurulabilir. Artık doku kültürü ile üretilen 
fidanların taban suyunun yüksek olduğu yerlerde top-
raktaki virüslere karşı kök kısmı daha dayanıklı olu-
yor. Daha kaliteli fidanlar ortaya çıkıyor. Fidanlarımız 
daha kaliteli olduğunda bu bizim üretim ve satışımı-
za olumlu yansıyacaktır. Şu anda Gürcistan’a fidan 
ihracatımız var. 35 bin tane aşılı ceviz fidanı, meyve 
çöğürü ve meyve fidanları tırlarla Gürcistan’a ihraç 
ediliyor. Bugün sadece 2 tır sarıldı. Günde 4-5 tır sarı-
lıyor. Tüm ürünlerimiz sertifikalı. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’ndan izinleri alınmış halde. Yaklaşık 36 ülkeye 
ihracatımız var. Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, 
Kosova, Ukrayna, İtalya, Moldova, Rusya, Gürcistan 
gibi birçok ülkeye ihracatımız var. 2018 yılında Sahil 
Yenice’de 10 milyon adet aşılı ceviz fidanı ürettik. Bu-
nun 6 milyon adedini yurt dışına farklı ülkelere ihraç 
ettik. Kalanı ise yurt içinde devletimizin ihale yaptığı 
yerlere, özel bahçe kurmak isteyenlere gidiyor. Her yıl 
ürettiğimiz tüm fidanları satıyoruz ve elimizde fidanı-
mız kalmıyor" diye konuştu. 

Mahallede 30 yıldır fidan üretimi ile geçimini sağ-
layan ve baba mesleğini devam ettiren Oktay Baş ise, 
Avrupa’ya satışlarının devam edebilmesi için bir an 
önce Bandırma’da doku kültürü laboratuvarı kurul-
masını talep ederek, "Babamla birlikte 30 yıldır fidan 
üreticiliği yapıyorum. Sahil Yenice olarak bütün köy 
fidan üretimi yapıyor. Senelik 10 milyon adet Tarım ve 
Orman Bakanlığı onaylı ve sertifikalı üretim yapıyo-
ruz. Biz yurt içine yurt dışına sevkiyatlar yapıyoruz ve 
kazandığımız paranın da vergisini devlete ödüyoruz. 
Ama diğer yandan resmi üretim kadar, civarlarda ka-
çak üretimin de yapıldığını görüyoruz." dedi. 
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GÜBRETAŞ tarafından geliştiri-
len ve ülkemizin önemli yeraltı 
zenginliklerinden Bor elementi 

de içeren gübre, kenevir tarımında ih-
tiyaç duyulan bitki besin elementlerini 
doğru oranda karşılayarak yüksek ve-
rim artışı sağlıyor. Islah edilmiş ke-
nevir bitkisinin lif veya tohumu, ilaç 
sanayiinden kâğıda, tekstilden inşaata 
kadar birçok sektörde önemli yere sa-
hip olmasına rağmen son yıllarda ül-
kemizdeki üretimi oldukça azalmıştı. 
Eylül 2016’da yayınlanan yönetmelik-
le 19 ilde kontrollü şekilde izin verilen 
kenevir yetiştiriciliğinin önümüzdeki 
yıllarda tekrar artması ve diğer sanayi 
sektörlerine girdi olarak katkı sağla-
ması bekleniyor.

Tarım sektöründe öncülük ettiği Ar-
Ge çalışmalarıyla da adından söz ettiren 
GÜBRETAŞ, 2006’dan beri yürüttüğü 
Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Pro-
jesi’nde elde ettiği verilere göre “bitkiye 
ve bölgeye özel” gübre çeşitleri geliş-
tirerek tarımda verimlilik artışına katkı 
sağlamaya devam ediyor. Bilinçli ta-
rımsal üretimi yaygınlaştırmak için ger-
çekleştirdiği çiftçi eğitim toplantıları, 
tarımsal danışmanlık hizmetleri ve mo-
del üretim alanlarıyla tarımda verimlilik 
ve kalitenin yükseltilmesi için çalışan 
GÜBRETAŞ, bunların yanı sıra sektöre 
öncülük eden yenilikçi ürünler geliştir-
meyi sürdürüyor.

Kenevire özel gübre: K-Expert
GÜBRETAŞ, 19 ilde üretiminin 

yaygınlaştırılmasına ruhsat verilen en-
düstriyel kenevir tarımında dengeli bes-
leme sağlayacak formül için bir süredir 
yaptığı Ar-Ge çalışmalarını tamamla-
yarak, birim alandan en yüksek verim 
sağlayan özel bir gübreyi daha sektöre 
kazandırdı. Kenevir bitkisinin besin 
maddesi ihtiyaçları ve Türkiye toprak-
larının bitki besin maddesi varlığı dik-
kate alınarak geliştirilen taban gübresi, 
12.16.12+12(SO3)+0,2 B formülasyo-
nuna sahip. GÜBRETAŞ’ın endüstriyel 
kenevir yetiştiriciliği için geliştirdiği bu 
özel taban gübresi, K-Expert markasıyla 
pazara sunulacak.

“Milli kaynakların kullanımı için 
önemli”

Konuyla ilgili bir değerlendirme 
yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İb-
rahim Yumaklı, tarım alanında yüksek 
verim artışı sağlayan bitkiye ve bölgeye 

özel gübrelerle katma değer üretmeye 
devam ettiklerini belirterek, “Sahadaki 
uzman ziraat mühendislerimiz ile dene-
yimli Ar-Ge ekibimizin ortak çabaları 
sonucu ortaya çıkan, endüstriyel kenevir 
tarımına uygun özel gübreyle, tarımsal 
üretimin farklı sanayi sektörlerine kat-
kısı için Türkiye’nin milli kaynaklarının 
kullanılması açısından önemli bir adım 
atmış olmaktayız” dedi.

Geliştirdikleri bu özel gübreyle lif 
ve tohum amaçlı ıslah edilmiş kenevir 
yetiştiriciliğinde maksimum verim ve 
kalite sağlanacağını belirten Yumaklı, 
“Kenevir, dengeli besleme ile yüksek 
verim ve üstün kaliteli ürün hasadına 
imkân veren bir bitkidir. Ekibimizin 
yaptığı araştırmaya göre klasik gübre-
lerle yapılan beslemede, yüksek tohum 
verimi ve kaliteli lif üretimi için bitkinin 
tükettiği potasyumun tamamen göz ardı 
edildiği anlaşılmaktadır. Kenevir bitki-
sinin sağlıklı gelişimi için gerekli besin 
maddelerini dengeli olarak bünyesin-
de bulunduran yeni ürünümüz ise azot, 
fosfor, potasyum ve kükürtün yanı sıra 
ülkemizin önemli yeraltı zenginliklerin-
den bor da içermektedir. Bu özel ürünü-
müz dengeli deseni ile kenevir dışında 
pek çok bitki için de önerilebilecek bir 
başlangıç gübresidir” diye konuştu.

Sadece yeni bir ürün geliştirmekle 
kalmadıklarını ve bunun bilinçli tarımla 
yaygınlaşması için de çalıştıklarını vur-
gulayan Genel Müdür Yumaklı, “Ayrıca 
GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri 
üreticilerin endüstriyel kenevir bitki-
sini dengeli bir şekilde beslemesi için 
besleme programı da oluşturdu. Verim-
lilik artışı sağlayacak bu bitki besleme 
programını eğitim toplantıları, mobil 
uygulamamız EGP (Etkili Gübreleme 
Programları) ve basılı dokümanlar ara-
cılığıyla üreticilere anlatacağız” dedi.

Türkiye, ıslah edilmiş kenevir 
üretiminde 17. sırada

Islah edilmiş endüstriyel kenevirin 
lif veya tohumu ile ilaç, kağıtçılık, in-
şaat ve tekstil gibi farklı birçok sektörde 
hammadde olarak kullanılabilen önem-
li bir endüstriyel girdi olduğuna dikkat 
çeken İbrahim Yumaklı şunları söyledi:

“FAO verilerine göre Türkiye’nin 
1960’lı yıllarda 200 bin dekar üzerinde 
olan kenevir ekim alanları, yıllar itiba-
riyle azalmış ve TÜİK’in verilerine göre 
2018 yılında ülkemizde kenevir tarımı 
sadece Samsun’un bir ilçesindeki 100 

dekarlık alanda yapılmış. Yerli ve milli 
sanayi sektörüne katma değer sağlayabi-
lecek böylesine önemli bir tarımsal bit-
kinin üretiminin tekrar artırılması önem-
li. Nitekim 2016 yılında Türkiye’nin 19 
ilinde, ıslah edilmiş endüstriyel kene-
virin kontrollü şekilde yetiştirmesiyle 
ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Biz de 
sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurarak dünyadaki kenevir üretimin-
de 17. sırada bulunan Türkiye’nin bu 
alandaki verimliliğinin özel gübre kul-
lanımıyla artırılmasını hedefliyoruz. Di-
ğer tarımsal ürünlerde örnekleriyle orta-
ya koyduğumuz gibi kenevir tarımında 
da ülkemizde dekar başına 100-110 kg 
olan lif veriminin, dünya ortalaması 
olan 230 kg/dekar üzerine çıkarılmasına 
katkı vereceğiz.

Kenevir, tohumu ve lifi için yetiştiril-
mektedir. Ülkemizde kenevir bitkisinin 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılma-
sı, kenevirin lif bitkisi özelliğinin daha 
verimli kullanımıyla alakalıdır. Özel-
likle kâğıt üretimindeki dışa bağımlılığı 
azaltmak ve istihdama katkı sağlamak 
amacıyla çok önemli bir hamledir. Kâğıt 
sektörünün tüm ihtiyaçları karşılanmak-
la birlikte diğer alanlarda da hammadde 
imkanıyla sanayi yatırımları gelecektir. 
Kenevirin üretim sonrası sanayisinin 
yaygın olmaması başlangıç için bir en-
geldir. Lif bitkilerinde pamuk dışındaki 
tüm türlerde sanayi yaygın değildir. Fa-
kat bu tarımsal üründeki artış sonrasın-
da, istihdam ve endüstriyel kalkınmada 
ciddi kazançlar olması beklenmektedir.

Bor elementi ile dikkat çekiyor
GÜBRETAŞ’ın yeni geliştirdiği ke-

nevir gübresi, aynı zamanda “bor” ele-
menti içermesiyle de dikkat çekiyor. Bor 
içeren gübre konusunda GÜBRETAŞ’ın 
oldukça derin bir tecrübeye sahip ol-
duğunu belirten Genel Müdür İbrahim 
Yumaklı, “Bor içeren gübreler yeni bir 
icat gibi sunuluyor ama sektör lideri şir-
ketimiz, yıllardır bor ürünü ve bor içeren 

gübrelerle tarım sektörüne katkı sağla-
maktadır. Sıvı-toz gübre üretimine başla-
dığımız 1994’ten bu yana klasik gübre-
lerin dışında özel ürünler de geliştirdik. 
Özellikle son 20 yılda damla sulama ve 
yapraktan kullanılan gübrelerimiz ara-
sında toprağın ve bitkinin ihtiyacına göre 
bor içeren ürünler bulunmaktadır” dedi.

Kimyevi gübre üretiminde yerli gir-
dilerin daha fazla kullanılmasına yönelik 
Ar-Ge çalışmalarını yıllardır sürdürdük-
lerini belirten Yumaklı, GÜBRETAŞ’ın 
bu hedef doğrultusunda ülkemizin 
önemli yeraltı zenginliklerinden bor ele-
mentini içeren bitki besleme ürünlerinin 
sayısını artırdığına dikkat çekti. İbra-
him Yumaklı, “Bor içeren 10’dan fazla 
gübrenin yer aldığı ürün portföyümüze, 
kenevir gübresiyle bir yenisini ekledik. 
Türkiye’nin toprak yapısı ve bitkilerin 
besin maddesi ihtiyacını dikkate alarak 
gelişim döneminde bor elementine ih-
tiyaç duyan ayçiçeği, şeker pancarı ve 
fındık tarımı için geliştirdiğimiz ALTIN 
ÇİÇEK–S, SÜPER PANCAR–S, ÇO-
TANAK FERTİL ve SÜPER ÇOTA-
NAK gibi bitkiye ve bölgeye özel taban 
gübreleri bor elementli olarak üretil-
mektedir. Bunların yanı sıra GÜBRE-
TAŞ’ın ürün portföyündeki DERMİN, 
BOR, BOR-8, COMBİ, COMBİ PLUS 
ve MİCRO gibi bitkilerin damlama su-
lama ve yapraktan beslenmesinde kulla-
nılan farklı oranlarda bor içeren ürünler 
de yer almaktadır” diye konuştu.

Tarımda bor kullanımıyla ilgili 
önemli bir noktaya da dikkat çeken 
Yumaklı, “Bor, bitki tarafından olduk-
ça düşük dozda tüketilmektedir. Ancak 
etkileri tüketilen bu düşük miktara kı-
yasla oldukça önem taşımaktadır. Bor 
elementinin bitkiler üzerindeki etkisi 
çok ani ve keskin olabilmektedir. Nok-
sanlık ve toksitite aralığı oldukça dar 
olan bor elementinin dikkatli kullanıl-
ması ve ihtiyacın üzerinde aşırı kulla-
nımlardan hassasiyetle kaçınılması ge-
rekmektedir” ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ’tan özel gübre!
GÜBRETAŞ, ülkemizde üretim alanı genişletilmesi-
ne izin verilmesiyle gündeme gelen ıslah edilmiş en-
düstriyel kenevir bitkisi için özel bir taban gübresi 
geliştirdi.
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Erzurum Valiliğince hayvansal üre-
timde sürdürülebilir bir model 
oluşturmak için Yatırım İzleme 

ve Koordinasyon Başkanlığının finanse 
ettiği, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Yay-
gınlaştırma Projesi kapsamında, Erzu-
rum’un 20 ilçesinde 2 bin 633 çiftçiye 
78 ton yonca, 76 ton korunga, 72 ton adi 
fiğ ve 285 torba silajlık mısır tohumluk-
larının tamamı Erzurum Tarım Kredi 
Kooperatifi tarafından tedarik edilerek 
dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında dağıtımı yapılan 
tohumlarla 26 bin dekar alanda yonca, 
6.3 bin dekar alanda korunga, 6 bin de-
kar alanda fiğ ve 1.4 bin dekar alanda si-
lajlık mısır ve 39.7 bin dekar alanda ise 
yem bitkileri ekimi yapılacak.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde düzenlenen programda 
konuşma yapan Erzurum Valisi Okay 

Memiş, “Erzurumlulara verdiğimiz sözü 
tuttuk ve bugün çiftçilere Valilik bütçe-
sinden 5 milyon lira ayırarak tohumluk 
dağıtıyoruz. Bu dağıtımın tohumun top-
rakla buluşacağı zamanda olmasından 
dolayı ayrıca mutluyuz. Hayvancılığın 
en önemli girdisi olan yem tohumu des-
teğiyle 2019-2020 yılları içerisinde en 
az 1 milyona yakın büyükbaş hayvan 
varlığı hedefliyoruz.” dedi.

Erzurum Bölge Birliğine bağlı Erzu-
rum Tarım Kredi Kooperatifi ortakları 
ile çiftçiler çuvallarla almış oldukları to-
humların mutluluğunu yaşadı.

Tohum dağıtım törenine; Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman 
Akar, Tarım Kredi Kooperatifleri Er-
zurum Bölge Müdürü Ali Karaarslan, 
tarım kuruluşlarının yetkilileri, Tarım 
Kredi ortakları ile çok sayıda çiftçi ve 
davetli katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinin tarım ve hayvancılıktaki en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum’da Valilik tarafından sağlanan 
5 milyon liralık yem bitkisi tohum desteği çiftçiler ile Tarım Kredi ortaklarına dağıtıldı.

Erzurum'da çiftçilere tohum desteği

Samsun’da silajlık mısır tohumu dağıtımı
Tarım ve Orman Bakanlığının çayır, mera ve yem bitkileri ekilişini geliştirme projesi kapsamında, Samsun Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından Samsun ili Havza, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen törenlerle, 19 Mayıs 1919’un 
100. yılı olması sebebiyle 19 ton 19 kg silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Çetinkaya, Havza ve Dikbıyık 
Tarım Kredi Kooperatiflerin-

de düzenlenen tohum dağıtım tö-
renlerine; Samsun Valisi Osman 
Kaymak, Samsun Tarım ve Orman 
Müdürü Nail Kırmacı, Bafra Kay-
makamı Ahmet Adanur, Çarşamba 
Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıl-
dırım, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Samsun Bölge Müdürü Mustafa 
Doyurucuoğlu, Bölge Müdür Yar-
dımcısı Şemis Kalem, İl Tarım Mü-
dürlüğü Şube Müdürleri, İlçe Tarım 
Müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Dikbıyık Tarım Kredi Koope-
ratifinde yapılan törende konuşan 
Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Samsun’un bir tarım kenti olduğu-
nu ve hayvancılığın büyük ölçekte 
yapılmasının elzem olduğunu vur-
gulayarak projede emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Samsun Tarım ve Orman Müdü-
rü Nail Kırmacı ise konuşmasında; 
“19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutla-
ma etkinlikleri kapsamında toplam 
19 ton 19 kg silajlık mısır dağıtaca-

ğız. Proje kapsamında silajlık mı-
sır üreten çiftçilerimiz yem bitkisi 
desteğinden faydalanmış olacaktır. 
Samsun’da 2018 yılında yaklaşık 
10 bin çiftçiye 21 milyon TL yem 
bitkileri desteklemesi yapılmıştır.” 
ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Samsun Bölge Müdürlüğü ile Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü arasında 
birçok ortak proje yürütüldüğüne 
değinen Bölge Müdürü Mustafa 
Doyurucuoğlu ise; “Silajlık mısır 
alanlarının genişlemesi hem tarım-
sal hem de hayvansal üretim an-
lamında katma değer sağlayacak, 
hayvan besleme maliyetlerinin dü-
şürülmesinde de önemli bir rol oy-
nayacaktır. Üreticilerimize hayırlı 
ve bereketli olsun.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
projesi kapsamında, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin tedarik ettiği ve 
bin kişiye dağıtılan tohumlarla, üre-
ticilerin 7 bin dekar alanda 45 bin ton 
silaj elde ederek, yaklaşık 12 milyon 
TL gelir elde etmesi bekleniyor.



MART 2019HABER 20

TARSİM’den ya-
pılan açıklamada, 
2011 yılından iti-

baren, üreticinin primine 
sağlanan yüzde 50 devlet 
desteği ile uygulamaya 
alınan Küçükbaş Hay-
van Hayat Sigortası’nın 
üreticilerden yoğun ilgi 
gördüğüne ve bu alanda-
ki üretimin ciddi düzeyde 
artışlar gösterdiğine dik-
kat çekilerek; mevcut du-
rumda küçükbaş hayvan-
ların her türlü hastalığa 
karşı teminat kapsamında 
olduğu belirtildi. 

Açıklamada şu ifade-
lere yer verildi: 

“Küçükbaş Hayvan 
Hayat Sigortası’nda 
2018 yılında sigortala-
nan hayvan varlığı be-
delinde bir önceki yıla 
göre yüzde 74 oranında 
artış yaşanarak 1.6 mil-
yar TL’ye ulaşıldı. Poliçe 
adedi ise yüzde 42 ora-
nında artış göstererek 22 
bin adet oldu. Sigortalı 
küçükbaş hayvan adedi 
yine bir önceki yıl ile kı-
yaslandığında yüzde 34 
artış ile 2.3 milyon ade-
din üzerinde gerçekleşti. 

Geçtiğimiz yıl, Siirt, 
Antalya, Konya, Anka-
ra ve Kayseri, sigortalı 
hayvan sayısının en yük-
sek olduğu ilk 5 il oldu. 

Çeşitli riskler sonucunda 
küçükbaş hayvanları ha-
sar gören sigortalı üre-
ticilerimize 15 milyon 
TL’nin üzerinde hasar 
ödemesi yapıldı. Bu yıl 
kapsama alınan “yavru 
atma” riski gibi; üretici-
lere sunulan teminatların 
yıllar itibariyle genişle-
tilmesi ve Tarım ve Or-
man Bakanlığımızın son 
yıllarda bu alanda uygu-
lamaya aldığı proje ve 
destekler de Küçükbaş 
Hayvan Hayat Sigortası-
na ciddi bir ivme kazan-
dırdı. ‘500 bin Anaç Ko-
yun’ projesi kapsamında, 
geçtiğimiz yılın Nisan 
ayından bugüne kadar, 
33 bine yakın küçükbaş 
hayvan sigortalandı. 

Üreticilerimiz, hay-
van ve işletme bilgilerini 
Tarım ve Orman Bakan-
lığının ilgili sistemleri-
ne kayıt ettirmelerinin 
ya da mevcut bilgilerini 
güncellemelerinin ardın-
dan, sistemde yer alan 
sigorta şirketleri’nin yet-
kili acentelerinden bilgi 
edinerek poliçelerini ko-
laylıkla düzenletebilirler. 
Şimdi vakit kaybetmeden 
küçükbaş hayvanlarınızı, 
priminize sağlanan Dev-
let desteği ve çeşitli indi-
rim ve ödeme kolaylıkları 
ile sigortalatın” 

Küçükbaş hayvanlar 
TARSİM’le tüm 
hastalıklara 
karşı güvende 

Türkiye’de, 2011 yılından itiba-
ren üreticinin primine sağlanan 
yüzde 50 devlet desteği ile uygu-
lamaya alınan Küçükbaş Hayvan 
Hayat Sigortası, üreticilerden 
yoğun ilgi görüyor. 
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Genç girişimci 4 mühendis, 800 bin TL ya-
tırım ile 3 bin 800 metrekare alanda top-
raksız tarım serası kurarak 78 bin marul 
fidesi üretti. 

İstanbul'da inşaat işi ile uğ-
raşan dört mühendis, Bile-
cik’in Söğüt ilçesine bağlı 

Geçitli Köyü'nde kurdukları te-
sis ile topraksız tarıma başladı. 

İstanbul’dan gelip Söğüt’te 
topraksız tarıma başladılar

İstanbul’dan gelen 4 genç giri-
şimci, 800 bin TL yatırım ile 3 bin 
800 metrekare alanda topraksız 
tarım serası kurarak 78 bin marul 
fidesi üretti. Serayı ziyaret eden 
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdü-
rü Necmettin Yoldaş, Geçitli Kö-
yü’nün topraksız tarım üssü olma 
yolunda ilerlediğini ifade etti. 
Yoldaş, Geçitli Köyü’nü yatırım-
lar için merkez olarak seçtiklerini 
ifade ederek şunları söyledi; 

“Geçitli Köyü'nü 
yatırımlarımız için merkez 

olarak seçtik” 
“İnşaat şantiyelerinde hobi 

amaçlı topraksız tarım serala-
rında başlayan başarılı üretimle-
rin kendilerini cesaretlendirdi-
ğini anlatan genç girişimcilerle 
uluslararası literatürde yapılan 
araştırmalar ve konunun uzman-
larından alınan danışmanlıklarla 
ilk adımlarımızı attık. Ardından 
tarihiyle, doğasıyla ve insani 
zenginlikleriyle ön plana çıkan 
Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı 
Geçitli Köyü'nü yatırımlarımız 
için merkez olarak seçtik. Temiz 
havası ve suyu sayesinde birçok 
ürünün yetiştiği verimli bir ova 

Mühendislerin tarıma merakı tüm 
hayatlarını değiştirdi 

Sarıgöllü bir üretici budanan üzüm 
bağlarından topladığı çubukları 

yeniden toprakla buluşturarak kali-
teli asma fidanları yetiştiriyor. 8 yıl 
önce amatör olarak bağ çubuğu ye-
tiştiren 62 yaşındaki Sabri Birgül bu-
gün 4'ü serada 4'ü açık alanda olmak 
üzere toplam 8 ayrı yerde 40 bin bağ 
çubuğunu fidana dönüştürdü. 

Sekiz yıldır üzüm çeşitlerinin bu-
danan dallarından yetiştirdiği fidanla-
rın hepsinin sertifikalı olduğunu ifade 
eden Sabri Birgül, "Sekiz yıl önce 
üzüm bağlarında budama yapılırken, 
kaliteli çubuklardan toplayıp, evimde 
küçük bir serada bağ çubukları yetiş-
tirdim. Şimdi dördü serada ve dördü 
açık alanda toplam sekiz ayrı yerde 
bağ çubukları yetiştirdim." dedi. 

"40 bin bağ çubuğu" 
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü ile Bağcılık Araştır-
ma tarafından kontrol edilerek 

kaliteli bağ çubukları yetiştir-
diğini ifade eden Sabri Birgül, 
"Açık ve kapalı alanda 40 bin 
adet 15 türden üzüm çubuğu 
bulunmakta. Bunların yüzde 
70’i şimdiden satıldı. En çok 
Sultaniye, Red Globbe, Thom-
son üzümlerin çubukları satıldı. 
Sarıgöl ve çevresinde eski tür-
lerden olan üzüm çubukları da 
var." dedi. 

"Çubukları kendim 
topluyorum" 

Sekiz yıldır, bağ çubuğu ye-
tiştirdiğini anlatan Birgül, "Bağ-
ların budamaları başlandığında 
çeşitli üzüm bağlarından kaliteli 
çubukları toplayıp, seralarda tor-
balama yaparak yetiştiriyorum. 
Atılacak olan çubuklar fidana, 
fidanlar da kaliteli üzüm yetiş-
tiren bağlara dönüşüyor." diye 
konuştu. 

Budanan bağ çubuklarını fidana dönüştürdü
Manisalı üretici budanan üzüm bağlarındaki çubukları toprakla buluşturarak 40 bin fidan üretmeyi başardı.

üzerinde olması, etrafı dağlarla çevrili olup 
bölgeye Akdeniz iklimi hakim olması ve 
Sakarya Nehri'nin kıyısında yer alması ile 

Bilecik şehir merkezine 25 kilometre uzak-
lıkta olması ve büyük illere olan yakınlığı 
bizi bu bölgeye çekti” dedi. 






