
“Tarım Kredi olmadan 
çiftçilik düşünülemez”

“Kooperatif marketlerin 
yaygınlaşması için yoğun 
çaba sarf ediyoruz” Sertifikalı tohum ve yemde sabit vadeli kredi

TK Lojistikten 16,4 
milyon TL’lik anlaşma

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz:

Tarım Krediden 
büyük kampanya

“Tarım Kredi Kooperatifleri olmadan 
Türkiye’de çiftçilik düşünülemez. 
Bugün Türkiye’de küçük çiftçinin 
tek başına tarımsal faaliyeti sür-
dürebilmesi mümkün değil. Tarım 
Krediyi alın bir kenara koyun, Tür-
kiye’de çiftçilik biter”

TK Lojistik, Şeker Fabrikaları ile 16,4 
milyon TL değerinde anlaşma im-
zaladı. Anlaşma kapsamında TK 
Lojistik, 3 şeker fabrikasında lojis-
tik çözümleri sunacak.

Genel Müdür Poyraz, “Ortak-
larımızın, çiftçimizin alın teri 
karşılığı ürünlerini doğrudan 
tüketiciyle buluşturabilmesini 
hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, kooperatif ortaklarına kredi maliyet-
lerini baştan bilmelerine imkan verecek şekilde sabit 
vadeli satış fiyatı olan sertifikalı tohum ve yem kredi 
uygulamasına başladıklarını, ayrıca yem maliyetlerini 
aşağıya çekmek amacıyla ürün çeşitlerine göre değiş-
mekle birlikte karma hayvan yeminde indirim yaptıkla-
rını açıkladı.

GÜBRETAŞ’ın uyguladığı dengeli bitki 
besleme programı sayesinde Gö-
meç’te 9 dekarlık arazide, yağlık 
zeytinde ağaç başına 60 kg üzeri 
hasatla “var yılı”ndaki il ortalaması-
na oranla 2,5 kat, Türkiye ortalama-
sına göre ise 4 kat verime ulaşıldı.
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TARIM KREDİ 

KOOPERATİFLERİ VE 

TÜBİTAK’TAN

Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜBİTAK arasında iş birliği 
protokolü, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, 

sektörde ihtiyaç duyulan milli çözümlerin üretilmesi, 
tarımsal ürünlerin arz-talep zincirinin yönetilmesi ve 
tarım kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının geliştiril-
mesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapılacak.

§ 5’te

Tarımda güç birliği

www.tarimkredi.org.tr tarimkredi tarimkredi

Kasım 2019 • Yıl: 36 • Sayı: 567444 4 855 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

Yukarı
Bahçelievler Mah.

Wihelm Thomsen Cad.
No: 7      06490 

Çankaya-Ankara

tarimkredi

§

§

§

Zeytinde 4 kat 
verim artışı sağlandı





“Tarım Kredi 
olmadan 
çiftçilik 

düşünülemez”

Tarım Kredi Gazetesi olarak 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Köksal Kacır’la samimi bir 
sohbette bir araya geldik. 
Başkan Kacır, babası vasıtasıyla 
Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilk 
tanışmasından, kooperatifçiliğin 
ülke tarımı için önemine, çiftçinin 
üretimde yaşadığı sorunlar ve 
gündelik yaşamına kadar tüm 
sorularımızı içtenlikle cevapladı.

-Bir üretici olarak tarımla ilgilenmeye 
ne zaman ve nasıl başladınız?

Biz köylü çocuğuyuz, köyde büyüdük. 
Rahmetli babamın çiftçi olması hasebiyle biz 
de babamın yanında hep tarımın içindeydik. 
Sonradan olma değil anadan doğma çiftçi-
yiz. Daha doğrusu çiftçiliğin içinde büyüdük, 
çiftçiliğin her halini gördük, hayvancılık da 
yaptık, ne bileyim pancarını da buğdayını da 
ektik. Çiftçiliğin her tarafında vardık.

-Tarım Kredi Kooperatifleri ile nasıl 
tanıştınız? 

Tarım Kredi Kooperatiflerine babam or-
taktı. Babamla ben sürekli kooperatife gi-
derdik. Gübremizi, ilacımızı, tohumumuzu 
alırdık. Babamın vefatının ardından ben 
ortak oldum. Alışverişlerimiz benim üzerin-
den devam etti. Tarım Krediyi yabancı gör-
medik, ailemizdi. Bizim Bilecik Bozüyük’te 
bir müdiremiz vardı. Hiçbir zaman bizi boş 
çevirmedi. Babam olsun olmasın ben alırım, 
babam gider imza atar. Böyle çalıştık biz. Ta-
rım Kredi aileden biriydi. Yabancı değildik 
Tarım Kredi ailesine.

-Kooperatifçilik ve ülke tarımının 
gelişimi adına kooperatifçiliğin önemi 
sizce nedir?

Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Ku-
rulu Başkanı olduktan sonra bir kere daha 
gördüm ki Tarım Kredi Kooperatifleri ol-
madan Türkiye’de çiftçilik düşünülemez. 
Bugün Türkiye’de küçük çiftçinin tek başına 
tarımsal faaliyeti sürdürebilmesi mümkün 
değil. Başkan olduktan sonra birçok bölge-
mizde 500’ün üzerinde kooperatifi ziyaret 
ettim. Tarım Krediyi alın bir kenara koyun, 
Türkiye’de çiftçilik biter. Bunu alanda gör-
düm.  Bu anlamda kooperatifçilik olmaz-
sa olmazıdır Türkiye’nin. Üretim alanında 
özellikle son dönemde artan sözleşmeli 

üretim faaliyetleri için kooperatifçilik büyük 
önem arz ediyor. Bir şekilde üretiyoruz ama 
pazarlama konusunda sorunlar yaşıyoruz. 
Çiftçi, zaman geliyor malını kaptırıyor, za-
man geliyor malının parasını alamıyor. Çift-
çinin garantili çalışacağı, ürettikten sonra 
malını verip parasını alacağı bir yer lazım. 
Onun da adresi Tarım Kredi Kooperatifleri. 
Küçük çiftçi mesela yazın ürettiğini toprağa 
attığında aslında onun üzerinden yemeye 
başlıyor. Sonuçta köyde küçük çiftçinin baş-
ka geliri yok. Ne yapıyor, gidiyor kooperati-
fe, başlıyor gübresini, mazotunu, tohumunu 
almaya. Ödemesini bir sene sonra yapıyor. 
Bunu bu şekilde yapacak bir tüccar ya da 
esnaf yok.     

-Bugün bir üretici olarak tarımda 
karşılaşılan temel sorun olarak neyi 
görüyorsunuz ve neler yapılmalı? 

Türkiye tarımında pazarlama konusunda 
büyük sıkıntı var. Bakın gidip kayısı üreteni 
de gördüm, diğer taraftan üzüm üreteni de 
gördüm, geldik bu tarafta buğday üreteni de 
gördüm. Eğer Tarım Kredi Kooperatifleri 
piyasada olmasın, ürün almasın… Mese-
la bir ilçemize gittik, vatandaş bölge mü-
dürümüze yalvarıyor; “Gelin buradan bir 
kamyon buğday alın da hiç olmazsa piyasa 
yükselsin.” Bakın bir başka örnek vereyim.  
Eskişehir Tarım Borsasına gittik.  Borsa 
müdürü arkadaşımız bölge müdürümüze 
bizim kooperatif müdürümüzden sitem-
le bahsediyor. “Bölge müdürümüze sizin 
kooperatif müdürü buraya ne zaman gelse 
arpa fiyatları yükseliyor.” Bunları da yaşa-
dık. Sonuç olarak Tarım Kredi Kooperatifle-
ri sistemde mutlaka olmalı, hem sözleşmeli 
üretim hem de ürünün pazarlanmasında. 
Çiftçinin büyük oyunculara karşı korunma-
sında Tarım Kredinin varlığı büyük önem 
arz ediyor. Tarım Kredi’nin olmadığı yerde 

fiyatlar anında dibe vuruyor. Biz bunu ya-
şadık, Tarım Kredi varken ayçiçeğini 2 bin 
450 liraya verirken, bir an olmayınca fiyatlar 
önce 2 bin 350’ye daha sonra 2 bin 250 liraya 
düştü. Tarım Kredi alıma başlayınca fiyatlar 
tekrar 2 bin 450’ye yükseldi. Yine bir başka 
örnek vermek isterim; bizim memlekette bu 
sene nohutta alıcı gelmedi, neredeyse bütün 
nohudu Tarım Kredi aldı. Eğer olmasa no-
hut çiftçinin elinde kalacaktı. Çiftçi o kadar 
masraf etmiş, üretmiş, Tarım Krediden baş-
ka alan yoktu.  

Tabi ki sözleşmeli üretimden önce planla-
ma yapılması lazım. Bu ülkenin neye ihtiya-
cı var? Bakın Türkiye geçen sene varlık için-
de patates ve soğan yokluğu yaşadı. Geçen 
sene soğan 6-7 lirayı gördü bu sene 60-70 
kuruş. Burada köklü bir değişiklik, bir plan-
lama yapılması şart.  Türkiye olarak planlı ve 
sözleşmeli üretime geçmemiz lazım. Ne ka-
dar pirinç, ne kadar patates yenecekse buna 
göre üretimi planlamalıyız. Sözleşmeli üre-
tim modelinde bizim öngördüğümüz mo-
delde bir üretici, bir tüketen, bir de garantör 
olarak devlet olmalı. Sözleşme yapıldığında 
örneğin buğday üretim sözleşmesi bu bir 
nevi değerli kağıt olacak. Bunun karşılığı 
olarak A bankasından alacağı krediyle çiftçi 
Tarım Krediden gübre ve mazotunu, tüm 
ihtiyaçlarını alacak. Bu ülkede bir faiz gerçe-
ği var.  Hasat dönemi geldiğinde sözleşmeli 
üretimin tarafı olarak Tarım Kredi olarak 
biz ödemeyi yapacağız. Çiftçinin ödeyeceği 
faiz de bakın yeni açıklandı çiftçimize geçti-
ğimiz yıl içinde 22 katrilyon destek ödemesi 
yapılmış. İşte bu faiz yükünü de buradan 
alacağız. Böylece çiftçimiz sıfır faizle üreti-
mini gerçekleştirmiş olacak. Ancak çiftçinin 
kafasında bir soru olmayacak. Denecek ki 
bu yıl buğdayın maliyeti 70 kuruş, bir kişi-
nin geçinebilmesi için buğday bu sene 1 lira 
olmalı. Olay bu kadar basit. Buğdayı Ahmet 

de gelse 1 liraya, Tarım Kredi de gelse 1 li-
raya, sanayici de gelse 1 liraya alacak. Ama 
bugün böyle değil. Bugün bin 150 liralık 
buğdayı gelin bizden bir kamyon alın da bin 
200 liraya, bin 250 liraya çıksın diyen çiftçi 
arkadaşlarımız var.

-Gündelik yaşamınızda bir gününüz 
nasıl geçiyor? Günlük koşuşturma 
içinde ailenize zaman ayırabiliyor 
musunuz? Bir hobiniz ya da keyif 
aldığınız bir uğraşınız var mı?      

01.06.1964 doğumluyum. İlkokulu köyde, 
ortaokulu Bozüyük’te, liseyi Bilecik’te oku-
dum. Spor, özellikle futbol vazgeçilmezimdi. 
Bu arada hasta Galatasaraylıyım. Yensek de 
yenilsek de takım değişmiyor. Aileme zaman 
ayırma konusunda, çocuklarımın sadece bü-
yüdüklerini gördüm. Çocuklarımı alıp şura-
da bir piknik yapayım ya da çocuklarımı alıp 
gezdireyim. Onları yapamadım. 

Ben Tarım Kredi ailesinin içine girdikten 
sonra gördüm ki Tarım Kredi çok büyük bir 
aile. Burada tüm arkadaşlarımız büyük özve-
riyle ve gayretle çalışıyor. Ben neler gördüm, 
kooperatifçi arkadaşımız gece saat 12.00’de 
kayısı alıyor. “Sen gecenin bu saatinde ne ya-
pıyorsun?” dedim “Ne yapayım başkanım, 
vatandaş getirmiş. Mecbur alacağız” Yine 
ben gecenin 12.00’sinde buğday, arpa alanı 
gördüm. Bir bakkalın bile olmadığı köyde 
Tarım Kredi var. O Tarım Kredide vatanda-
şın ihtiyacı olan yağımız var, unumuz var, 
pirincimiz var, nohudumuz-fasulyemiz var, 
mazotumuz, gübremiz var. Bakın şunu bil-
mek lazım Tarım Kredi varken pek fark edil-
miyor ama olmadığı ya da kapandığı yerlerde 
insanlar feryat ediyor. İnanın her hafta birisi 
yanımıza gelip “Başkanım bizim oraya Tarım 
Kredi’yi tekrar açamaz mıyız?” diyor. Biz bu 
kadar önemliyiz işte. Tarım Kredi’nin varlığı 
fark edilmiyor ama yokluğumuz çok kötü.
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enel Müdür Poyraz, TK Birliğe ait Ulus 
Kooperatif Markette gazetecilere, mev-
cut çalışmalara ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Poyraz, çiftçiden ürünü değerinde al-
maya özen gösterdiklerini belirterek, 
zaman zaman piyasadaki arz daralma-
sından kaynaklanan yüzde 100’e yakın 
fiyat artışlarını takip ettiklerini belirtti. 
Ürünün çiftçiye ve sonraki aşamalardaki 
maliyetlerinin belli olduğunu kaydeden 
Poyraz, “Tüketiciye geldiği zaman bu 
maliyetlerin üzerinde aşırı bir kar olu-
şuyorsa arada birileri aşırı kazanç elde 
ediyor demektir. Üreticimizin hakkını 
koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını 
koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürüne 
ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor” diye 
konuştu.

Poyraz, Tarım Kredi ortaklarından alı-
nan ürünleri tesislerde işleyerek tüketici-
nin kullanımına uygun hale getirdiklerini 
ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bir diğer yöntem ise çiftçilerimizden 
ürünlerimizi alalım, kendimiz tesis kur-
mak yerine, aldığımız ürünleri özellikle 
eksik kapasite çalışan ama altyapısı düz-
gün olan sanayici arkadaşlarımıza teslim 
edelim. Sonra standardını kendimiz be-
lirlediğimiz ürünleri kendi markamızla 
piyasaya sunalım.” 

Geçen yıl, ortaklarından 20 bin ton ci-
varında buğday alıp makarna ürettirerek 
tüketiciye sunduklarını anlatan Poyraz, 
30 bin tondan fazla domatesin de salça 

haline getirilerek satışa sunulduğunu 
vurguladı.

Aynı zamanda kooperatif marketlerin 
yaygınlaşması için yoğun çaba sarf edildi-
ğini vurgulayan Poyraz, “Ortaklarımızın, 
çiftçimizin alın teri karşılığı ürünlerini 
doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesini 
hedefliyoruz. 2017’de 1 şubeyle başlayan 
ve şu an 17’ye ulaşan market sayımızı yıl-
sonuna kadar 50’ye, 2 yıl içerisinde 500’e 
ulaştıracağız.” diye konuştu.

Poyraz yaptığı açıklamada, İstan-
bul’daki Tarım Kredi marketini ziya-
retinden dolayı Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 

Tarımsal girdileri çiftçiye sağla-
malarının yanı sıra çiftçinin üretti-
ği ürünleri de tüketiciye ulaştırmak 
için çaba harcadıklarını dile getiren 
Poyraz, söz konusu gayretlerini son 
birkaç yılda somut hale getirdiklerini 
söyledi.

“SPEKÜLASYONLARA 
KARŞI ALTERNATİF 

YAPI OLUŞTURMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredinin 
ürünlerinin yaklaşık 26 bin markette sa-
tıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Her köşede bir marketimiz olsun iste-
miyoruz ama her ilde bir marketimiz ol-
sun, çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğ-
ruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. 
2017’de 1 şubeyle başlayan şu an 17’ye 
ulaşan, yılsonuna kadar 50’ye çıkartaca-
ğımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500’e 
ulaştıracağız. 500 marketi Anadolu’nun il 
ilçelerine doğru bir şekilde yaygınlaştır-
mak için planlama yapıyoruz.”

Poyraz, marketlerde diğer koopera-
tiflerin ve kamu kuruluşlarının ürün-
lerinin de yer aldığına dikkati çekerek, 
özellikle kadın kooperatiflerini önemse-
diklerini ve yaygınlaşması için çalışma-
lar yaptıklarını bildirdi.

Gıda arz güvenliğinin özgür bırakıla-
cak bir alan olmadığını da vurgulayan 
Poyraz, birlik olarak üretici ve tüketici-
yi mağdur edecek spekülasyonlara karşı 
devreye girecek alternatif yapı oluştur-
maya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Kooperatif Marketlerde satılan un, man-
tı, zeytinyağı, süt, hellim peyniri ve kır-
mızı et gibi ürünleri de tanıttı.

“Çiftçimizin ürünlerini doğrudan 
tüketiciyle buluşturabilmesini hedefliyoruz”

G

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, kooperatif mar-
ketlerin yaygınlaşması için 
yoğun çaba sarf edildiğini 
belirterek, “Ortaklarımızın, 
çiftçimizin alın teri karşılığı 
ürünlerini doğrudan tüke-
ticiyle buluşturabilmesini 
hedefliyoruz. 2017’de 1 
şubeyle başlayan ve şu an 
17’ye ulaşan market sayımı-
zı yılsonuna kadar 50’ye, 2 
yıl içerisinde 500’e ulaştıra-
cağız” dedi.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, kooperatif ortaklarına kredi 
maliyetlerini baştan bilmelerine 
imkan verecek şekilde sabit 
vadeli satış fiyatı olan sertifikalı 
tohum ve yem kredi uygulamasına 
başladıklarını, ayrıca yem maliyetlerini 
aşağıya çekmek amacıyla ürün 
çeşitlerine göre değişmekle birlikte 
karma hayvan yeminde indirim 
yaptıklarını açıkladı.

enel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği binasında düzenlediği basın 
toplantısında, bir buçuk asırlık tarihe sahip köklü bir 
kuruluş olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, üreticile-
rin üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak maksadıyla ku-
rulduğunu söyledi. 

Tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi yönün-
de çalışmalar yaptıklarını belirten Poyraz, başlatılan yeni 
çalışma ile kimyevi gübre ve karma hayvan yemi satış-
larında tavan-taban fiyat uygulamasına geçildiğini, kar 
odaklı fiyatlar yerine piyasa düzenleyici fiyat politikası 
izlenildiğini hatırlattı.

SERTİFİKALI TOHUM VE YEMDE 
SABİT VADELİ KREDİ

Faiz oranlarında son dönemde görülen değişimlerin 
küçük ölçekli aile işletmelerini olumsuz yönde etkiledi-
ğini dile getiren Poyraz, “Özellikle bizim Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak muhatabımız küçük ölçekli aile 
işletmeleri. Bu süreçlerden etkilenmeye en müsait ke-
sim de onlar. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 
ortaklarımıza kredi maliyetlerini baştan bilmelerine im-
kan verecek şekilde sabit vadeli satış fiyatı olan sertifikalı 
tohum ve yem kredi uygulamasına başlıyoruz” dedi.

KREDİ MALİYETİ YÜZDE 4’E DÜŞTÜ 
Poyraz, sabit vade uygulamasının maliyetli bir satış oldu-

ğuna dikkatleri çekerken; Tarım Kredi’nin pilot olarak 
öncelikle sertifikalı tohum ve karma hayvan yemi kre-
disinde sabit vade uygulamasına geçtiğini dile getirdi. 
Sabit vade uygulamasına ilişkin bir örnek veren Poyraz, 
“Tarım Kredi Kooperatiflerinden 10 bin TL’lik tohum 
veya yem kredisi kullanan ortağımız, vade sonunda yani 
1 yıl sonunda kredi maliyeti olarak yüzde 4 faiz oranın-
dan yalnızca 400 lira ödeyecek. Böylece ortağımızın ce-
binden, kullandığı kredi tutarı olan 10 bin TL + 400 TL 
faiz gideri olmak üzere toplamda 10 bin 400 TL çıkmış 
olacak” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının finansman kararna-
mesi ile destekleme kapsamına aldığı, başta sertifikalı 
tohum ve yem kullanımıyla ilgili olarak Bakanlığın im-
kanları ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin potansiyelini 
birleştirerek ortaklara farklı bir kampanya ile farklı bir 
kredi kullandırma modelini hayata geçirdiklerini vurgu-
layan Poyraz şunları ifade etti:

“Önceki uygulamalarımızda değişken faiz uygulaması 
vardı. Çiftçi bugün borçlandığı zaman faiz oranlarında-
ki değişikliklerden doğrudan doğruya etkilenebilir hal-
deydi. Biz bu kampanya ile önceki uygulamalarımızdan 
farklı olarak iki üründe bu değişken faiz oranını sabit-
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Tarım Krediden 
büyük kampanya!

liyoruz. Çiftçimiz daha baştan ne ödeyeceğini bu iki 
ürün bağlamında bilecek. Böylelikle kredi vadesi bo-
yunca piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden çiftçimi-
zin etkilenmemesi temin edilecektir. Uygulamamıza ilk 
olarak sertifikalı tohum ve yem kredileri ile başlanmış 
olup, ürün çeşitliliğinin artırılması planlanmaktadır.”

Poyraz, bu indirimli kredilerden yararlanma nokta-
sında çiftçilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
istenilen kriterleri yerine getirmesi ve sertifikalı tohum 
kampanyasından yararlanan çiftçinin, mutlaka Tarsim 
sigortasını da yaptırması gerekliliğine dikkat çekti.

YEMDE ÇUVAL BAŞI 8 TL İNDİRİM
Üreticileri desteklemek adına karma hayvan yemi fi-

yatlarında indirim kampanyası başlattıklarını söyleyen 
Poyraz, “Özellikle hayvancılıkla uğraşan üreticimizin 
yem maliyetlerini aşağıya çekmek amacıyla ürün çeşit-
lerine göre değişmekle birlikte indirim yapıyoruz. Çuval 
başı tüm ürünlerde 8 TL indirim uyguluyoruz. Önü-
müzdeki süreçte de Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Ba-
kanlığımızın imkanlarını kendi politikalarımızla örtüş-
türerek ortak projeler yapacağız” dedi.

sya merkezli şirketlerin yoğun olarak yer aldığı AgriExpo 
Tokyo Uluslararası Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Fua-
rına katılmak için Tokyo’da bulunan Genel Müdür Poy-
raz, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Türkiye’nin 
Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı ziyaret eden 
Poyraz, iki ülkenin kültürel ve ekonomik işbirliğinin 
önemine dikkat çekerek, Japonya’daki tarımsal faaliyetler 
ile Tarım Kredi Şirketlerinin ürettiği ürünlerin Japonya 
pazarına satışı konularında değerlendirmelerde bulunul-
du. Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı 
ve Tarnet Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da yer aldı.

Poyraz, daha sonra Japonya Tarım Kooperatifleri 
Merkez Birliğine (JA-ZENCHU) giderek Japonya’da-
ki kooperatif yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Poyraz, JA-ZENCHU’nun Japon çiftçilerinin ve ta-
rımsal kooperatif kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışında 
çıkarlarını temsil eden öncü kuruluş olduğunu belirte-
rek, “Bu bakımdan JA-ZENCHU, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile benzer bir yapıda. Bu amaçla Japonya 
çapında 47 Tarımsal Kooperatif Birliği üyesi ile işbirli-
ği içinde, yönetim rehberliği, denetim, çiftlik politikası 
temsili, halkla ilişkiler faaliyetleri ve eğitim ve öğretim 
hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli işlevler yürütmekte. 
Biz de ziyaretimiz sırasında JA-ZENCHU hakkında de-
taylı bilgi alarak, kurumsal işbirlikleri ve Japonya pazarı-
na açılmak adına yapabileceklerimiz hakkında görüştük. 
Türkiye son yıllarda tarımsal ihracat konusunda büyük 
atılımlar gerçekleştirdi. Yaptığımız yatırımların karşılı-
ğını almak ve devamlılığını sağlamak maksadıyla yeni 
pazarlara açılmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

AgriExpo Tokyo Uluslararası Tarım Ürünleri ve Tek-
nolojileri Fuarında da stantları inceleyen Poyraz, katılım-
cılardan tarımsal gelişmeler hakkındaki son bilgileri aldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Tokyo Uluslararası Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Fuarına (AgriExpo) 
katıldı ve Japonya Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğini (JA-ZENCHU) 
ziyaret etti.

Poyraz’dan, Japonya Tarım Kooperatiflerine ziyaret

Sertifikalı tohum ve yemde 
sabit vadeli kredi
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“Bursa 17. Uluslararası Tarım, 
Tohumculuk, Fidancılık ve Süt 
Endüstrisi Fuarı” (BURTARIM 2019) 
ile “12. Uluslararası Hayvancılık 
ve Ekipmanları Fuarı”, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır’ın katılımıyla kapılarını 
ziyaretçilerine açtı.

ursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde 14 ül-
keden 285 firma ve temsilciliğin katılımıyla gerçek-
leştirilen fuarların açılış kurdelesi, Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol katılımcıları 
tarafından kesildi.

Son teknolojik ürünlerin sergilendiği, bilgi, tecrübe 
ve üretimlerin üretici ile tüketiciyi buluşturma nokta-
sı olan fuarlarda Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Birliği, Gübretaş, Tarkim, Tareks, Bereket Sigor-
ta, Tarım Kredi Yem, TK Birlik ve İmece Plastik aynı 
stantta yer alarak ürünlerini ve bilgilerini ziyaretçile-
rine sundular. Tarım Kredi standı ilk günden itibaren 
ziyaretçi akınına uğradı. 

Fuarlara, Başkan Kacır’ın yanı sıra Balıkesir Bölge 
Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Balıkesir 
Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Tareks Genel 
Müdürü Burhanettin Topsakal ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Kamil Yılmaz, Kütahya Bölge  Müdürü Özkan 
İnci, Tarım Kredi  Yem Kütahya Şube Müdürü Hüseyin 
Durmuş,  Balıkesir Bölge Müdür Yardımcıları Selçuk 
Yavuz, Gökhan Avcı ve Tuğrul Çobanoğlu, Tarım Kre-
di Yem Balıkesir Şube Müdürü Fatih Akgün ile iştirak-
lerin fuar yetkilileri katıldı.

Fuarlara Balıkesir Bölge Birliği organizasyonu kap-
samında bu yıl 7 iştirak firma ile katıldıkları bilgisini 
veren ve fuarların son teknoloji ürünler ile bilgiyi, tü-
ketici ile buluşturduğuna dikkat çeken Bölge Müdürü 
Eyice, 2019 Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarında iş-
tirakler ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin de ürün ve 
hizmet sektörü çerçevesinde yerini aldığını belirtti.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 8 
Ekim 2019 tarihinde açılan fuarlar 5 gün boyunca zi-
yarete açık kaldı. 14 ülkeden 285 firma ve temsilciliğin 
katılımıyla gerçekleştirilen fuarlarda ziyaretçiler; 5 sa-
lon ve 52 bin metrekare alanda ağırlandı. 

BURSA İLİNE BAĞLI 
KOOPERATİFLERE ZİYARET

Başkan Kacır, Bursa’da gerçekleştirilen fuarlara katı-
lımının öncesinde Balıkesir Bölge Birliğine Bağlı Bursa 
ili kooperatiflerine de ziyarette bulundu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerini yerinde 
görme kapsamında gerçekleştirdiği kooperatif ziyaret-
lerini Balıkesir Bölge Birliğine bağlı Bursa ilinde sür-
düren Kacır, Balıkesir Bölge Birliğinin aylık olağan Yö-
netim Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği Yunuseli 
Tarım Kredi Kooperatifinde Bölge Birliği Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, Başkan Kacır’a Bölge Müdürü Hilmi 
Tunahan Eyice ile Bölge Müdür Yardımcısı Selçuk Ya-
vuz da eşlik etti.
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Bursa, tarım fuarlarına 
ev sahipliği yaptı

arım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bur-
sa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık 
ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2019) ile 12. 
Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarlarına 
ziyarette bulundu.

Fuarların dördüncü günü, Tarım ve Orman Ba-
kanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bursa Tarım Fuarlarını 
ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. Bakan Pakde-
mirli’ye Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bur-

sa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin 
ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül 
eşlik etti.

Bakan Bekir Pakdemirli, fuar alınında, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliğinin, 
Gübretaş, Tarım Kredi Yem, Tarkim, Bereket Sigor-
ta, İmece Prefabrik, Tareks, Tarım Kredi Birlik ile 
birlikte açtığı Tarım Kredi Koop;eratifleri standını 
ziyaret ederek ürünleri inceledi.

Bakan Pakdemirli, 
Tarım Kredi standını gezdi
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Şekerpancarına özel gübre ile verim katlandı 
GÜBRETAŞ’ın şekerpancarı tarı-
mında kalite ve verimliliği artırmak 
amacıyla Konya’nın Çumra ilçesin-
de yaptığı örnek uygulama sonucu, 
dekar başına 10 ton üzeri hasatla 
il ortalamasına oranla yüzde 35, 
Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 
65 üzerinde verime ulaşıldı.

umra ilçesinde bir önder üreticiye ait 10 dekarlık alanda 
yapılan deneme ekiminin sonuçları, düzenlenen Hasat 
Günü etkinliğinde paylaşıldı. 

İçeriçumra Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkan 
Vekili Musa Takımcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya 
Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, GÜBRETAŞ Genel 
Müdürü İbrahim Yumaklı, Genel Müdür Yardımcısı Me-
tin Özyürek, Çumra Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürü 
Fatih Demirci ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 
Prof. Dr. Sait Gezgin’in yanı sıra çok sayıda üretici de katı-
lım sağladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinden GÜBRETAŞ, 
geliştirdiği yenilikçi ürünlerinin yanı sıra özellikle bilinçli 
tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleriyle de tarım sek-
törü için katma değer üretmeye devam ediyor. Geliştirdiği 
20’ye yakın “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşidi ile tarımda 
verimlilik ve kaliteyi artırmayı hedefleyen GÜBRETAŞ, bu 
gübrelerin sağladığı sonuçları göstermek üzere Türkiye’nin 
farklı illerinde model üretim alanları kuruyor. Toprak ana-
lizine dayalı bitki besleme programlarının uygulandığı bu 
arazilerdeki sonuçlar ise hasat döneminde yapılan etkinlik-
lerle bölgedeki bilinçli üreticiler ile paylaşılıyor.

Konya’nın Çumra ilçesindeki şekerpancarı arazisinde 
düzenlenen hasat günü etkinliğinde, GÜBRETAŞ’ın uz-
man ziraat mühendislerinin toprak analiz sonuçlarına 
göre hazırladığı araziye özel bitki besleme programı sa-
yesinde elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Arazideki model 
uygulama sırasında GÜBRETAŞ’ın şekerpancarına özel 
geliştirdiği gübre kullanıldı.

ŞEKERPANCARINDA YÜKSEK 
VERİM 

Şekerpancarında dekar başına 6,1 ton olan Türkiye ve-
rim ortalaması, 2018 TÜİK verilerine göre şekerpancarı 
üretiminin lideri Konya il genelinde 7,2 ton ve etkinliğin 
yapıldığı Çumra ilçesinde ise 7,6 ton olarak gerçekleş-
mişt i . Bu yıl GÜBRETAŞ’ın uygulama yaptığı 

Çumra’daki bilinçli üreticinin arazi-
sinde ise dekar başına 10 ton üzeri 

hasatla bölge ortalamasına oranla 
yüzde 35 ve Türkiye ortalaması-

na göre yüzde 65 üzerinde veri-
me ulaşıldı.

Etkinlikte konuşan GÜBRE-
TAŞ Genel Müdürü İbrahim 

Yumaklı, bilinçli tarımı 
yaygınlaştırma faaliyet-
leri kapsamında, Türki-
ye’de ve yurtdışında kur-
dukları model üretim 
alanlarındaki hasatta 
yüksek verim alındığını 
ve bunun sonuçlarını 
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Hasat Günü etkinlikleriyle paylaşıldığını söyledi.
Yumaklı, GÜBRETAŞ’ın şekerpancarı tarımında kali-

te ve verimliliği artırmak amacıyla geliştirdiği özel gübreyi 
Çumra’daki model üretim alanında uyguladıklarını ifade 
ederek, şunları söyledi: “Pancarda, dekar başına 10 ton üzeri 
hasatla il ortalamasına oranla yüzde 35 ve Türkiye ortalama-
sına göre yüzde 65 üzerinde verim elde edildi. Bu sonuçlar 
da açıkça gösteriyor ki etkin gübreleme ve bilinçli tarım 
yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemli-
dir. GÜBRETAŞ olarak çiftçilerimizin bilinçlenmesini ve 

bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini çok önemsiyoruz. 
Bu doğrultuda uzman ziraat mühendislerimiz model ara-
zilerimizde çalışıyorlar. Yurt genelindeki tüm çiftçilerimiz 
GÜBRETAŞ Üretici Danışma hattını arayarak veya ücretsiz 
mobil uygulamamız EGP’yi indirerek tarımsal danışmanlık 
hizmeti alabiliyorlar.”

Etkinlikteki konuşmasında sonuçlardan memnuniyetini 
dile getiren arazi sahibi Hasan Erdem Gökkaya’ya bilinçli 
tarım faaliyetlerinden dolayı plaket takdim edilirken, katı-
lımcılar hep birlikte arazideki verimi yerinde inceledi.

ÜBRETAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırma konusun-
da yaptığı çalışmaları son yıllarda geliştirdiği yenilikçi 
ürünlerle de destekleyerek ülke tarımına katma değer 
sağlamaya devam ediyor. Bu amaçla geçtiğimiz yıl fa-
aliyete başlayan Ar-Ge Merkezi ile inovatif projelerini 
yoğunlaştıran GÜBRETAŞ, TAGEM’in desteğiyle ta-
rım sektörünün en kapsamlı Ar-Ge projelerinden birini 
başlatmıştı. 2018’de başlatılan bu projenin amaçlarından 
biri de katı kompoze gübreleri sıvı formlara dönüştüre-
rek bitki besin maddelerinin alım etkinliğini artırmaktı. 

İki yıl içinde tamamlanacak bu kapsamlı Ar-Ge proje-
sinin, tarımda gübre kullanım alışkanlıklarının değişti-
rilmesi ve özellikle kuraklığın bitkisel üretimdeki olum-
suz etkilerinin azaltılması yönüyle sağlayacağı faydalar 
sayesinde hem üreticiler hem de ülke ekonomisi açısın-
dan önemli derecede verimlilik ve tasarruf elde edilmesi 
bekleniyor. GÜBRETAŞ’ın yürüttüğü projede, söz konu-
su sıvı kompoze gübrelerin toprak altına uygulamasını 
yapabilen yerli tarımsal makineler de geliştiriliyor.

GÜBRETAŞ, Türkiye’nin 7 farklı ilindeki TAGEM 
arazilerinin yanı sıra üretici şartlarındaki uygulamaları 
görmek için birkaç deneme alanı kurdu. Bu arazilerden 
biri olan Eskişehir-Çifteler’de düzenlenen etkinlikte, ta-
rımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak hedefi ile yü-
rütülen yenilikçi gübre uygulamalarının sonuçları bölge 
üreticileriyle paylaşıldı.  Etkinliğe GÜBRETAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Özkan İnci ve 
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sait Gezgin ile bölgedeki 
kooperatif yetkilileri, ziraat mühendisleri ve önder üre-
ticilerden oluşan tarım paydaşları katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada GÜBRETAŞ’ın arazi-
de yaptığı uygulama hakkında bilgi veren Genel Mü-
dür Yardımcısı Özyürek, “Şeker pancarı, mısır, pamuk 
ve ayçiçeği gibi endüstriyel bitkiler Türkiye tarımında 
önemli bir yere sahiptir. Geleneksel gübre uygulamaları 
ile bu ürünlerde ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır. 
Dengeli ve etkili besleyerek, çiftçilerimizin geliri ve ülke 
ekonomisine katkı için bu bitkilerden bol verim ve üs-
tün kaliteli ürün hasat etmeliyiz” dedi.

Tarımsal üretimde verimin artırılması için GÜBRE-
TAŞ’ın yaptığı çalışmalara da değinen Özyürek, “15 
yıldır bitkiye ve bölgelerin toprak yapısına göre özel 
gübreler geliştirmekteyiz. Son dönemde ise söz konusu 
ürünlerin toprak altına uygulanabilen sıvı formlarını da 
geliştiriyoruz. Her bir arazinin toprak değerlerine göre 
ve talep edilen miktarda üretebilmesi nedeniyle, sıvı 
kompoze ürünler ‘araziye özel’ bitki besleme avantajı 
sağlamaktadır” diye konuştu.

GÜBRETAŞ’ın üretmiş olduğu bitkiye, bölgeye ve 
araziye özel gübrelerin yine şirketin geliştirdiği bitki 
besleme programları ile tarımsal ürünlere verilmesi 
sonucunda verimlilik ve kalite açısından Türkiye or-
talamasının üzerinde sonuçlar elde edildiğini belirten 
Genel Müdür Yardımcısı Özyürek,  “Eskişehir’deki mı-
sır arazisinde de verim için en kritik nokta, toprağın ve 
bitkinin yapısına ve ihtiyaçlarına göre doğru nitelikte ve 
uygun miktarda gübre kullanımıdır. Burada oluşturu-
lan 5 ayrı parselde, farklı gübrelerle üretici uygulama-
sı yapılmış oldu. Sıvı kompoze gübrelerin uygulandığı 
parseldeki verim etkilerini de hep birlikte arazi incele-
mesinde gözlemledik” dedi.

Eskişehir’deki bir arazide, toprağın altına sıvı formda dengeli kompoze 
gübre uygulaması yapıldı. Uygulamada maliyetlerin azaltılması ve ara-
ziye özel gübre geliştirilip tam besleme sağlanması sayesinde verim ve 
kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor.

GÜBRETAŞ’ta hedef verimlilik
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Zeytinde 4 kat verim 
artışı sağlandı

GÜBRETAŞ’ın uyguladığı 
dengeli bitki besleme prog-
ramı sayesinde Gömeç’te 
9 dekarlık arazide, yağlık 
zeytinde ağaç başına 60 kg 
üzeri hasatla “var yılı”ndaki il 
ortalamasına oranla 2,5 kat, 
Türkiye ortalamasına göre ise 
4 kat verime ulaşıldı.

TK Lojistik, Şeker Fabrikaları ile 16,4 
milyon TL değerinde anlaşma imzaladı. 
Anlaşma kapsa-
mında TK Lo-
jistik, 3 şeker 
fabrikasında 
lojistik 
çözümleri 
sunacak.

arım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ, 
bilinçli tarımla verim ve kaliteyi artırmak amacıy-
la gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ek-
leyerek Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki bir zeytin 
bahçesinde düzenlediği “Hasat Günü” etkinliğin-
de, bilimsel yöntemlerle zeytin tarımında ulaşılan 
verim sonuçlarını paylaştı. 

GÜBRETAŞ’ın uyguladığı dengeli bitki besle-
me programı sayesinde Gömeç’in Dursunlu Ma-
hallesi’nde bir önder üreticiye ait 9 dekarlık arazi-
de, yağlık zeytinde ağaç başına 60 kg üzeri hasatla 
“var yılı”ndaki il ortalamasına oranla 2,5 kat ve 
Türkiye ortalamasına göre 4 kat verime ulaşıldı.

Etkinliğe Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice,  GÜBRE-
TAŞ Genel Müdür Yardımcıları Metin Özyürek 
ve Mesud Şenkardeşler, ziraat mühendisleri ve 
bölgeden çok sayıda zeytin üreticisi katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada GÜBRETAŞ’ın 
bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için yaptığı model 
üretim alanları çalışmaları ve bu arazilerden elde 
edilen sonuçlar hakkında bilgi veren Genel Mü-
dür Yardımcısı Metin Özyürek, şunları söyledi: 
“Geçen yıl 18 noktada yaptığımız model üretim 
alanı uygulamasının sayısını 2019 yılında kat-
layarak artırdık. Yaygın üretimi yapılan 13 çeşit 
tarımsal ürün için bu yıl toplam 30 farklı nokta-
da model üretim alanı kurduk. Bu alanlardan 27 
tanesi ülkemizin değişik noktalarında yapılırken, 
iki tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve 

K Lojistik, Şeker Fabrikaları bünyesinde 3 şeker fabrikasına yöne-
lik düzenlenen nakliye ihalesini kazandı. İhale dahilinde iki firma 
arasında 16,4 milyon TL değerinde anlaşma imzalandı. TK Lojis-
tik, anlaşma çerçevesinde Ankara Şeker Fabrikasında 91 bin ton, 
Eskişehir Şeker Fabrikasından 133 bin ton ve Ilgın Şeker Fabrika-
sından ise 20 bin ton olmak üzere toplamda 244 bin ton pancar 
taşımasından sorumlu olacak.

2017 yılında Ankara’da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliğinin yüzde 100 iştiraki olarak kurulan şirket, yaptığı 
yatırımlar ve Tarım Kredi tecrübesi ile kısa sürede lojistik çevre-
sinde hatırı sayılı bir yer edindi. Faaliyetleri arasında yurt içi ve 
yurt dışında deniz, kara ve hava yolu ile lojistik hizmetleri vermek 
olan şirket, her türlü kamu ve özel kurumun açmış olduğu per-
sonel, yük, eşya, hayvancılık, malzeme gibi taşımacılık ihalelerini 
alacak yeterliliğe sahip konuma geldi.

Taşıma maliyetlerini minimum düzeye çekerek Tarım Kredi 
Kooperatifleri ailesinin ve dolayısıyla ülke tarımının lojistik ihti-
yacına cevap verebilmek maksadı ile kurulan TK Lojistik, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve hissedarı olduğu şirketlerin ürettiği veya 
tedarikini sağladığı her türlü ürünün, kooperatiflere ve ortaklara 
hizmet sunarak, sektörün güçlü isimleri arasına girdi.

TK Lojistikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 fabrikanın 
7 farklı kantarından 16,4 milyon TL değerinde 244 bin tonluk ta-
şıma işi alındığı belirtildi. Kazanılan ihaleye yönelik gerekli sözleş-
melerin imzalandığı ve Ekim ayı itibariyle taşıma işine başlandığı 
kaydedildi.

T

Tbiri de Azerbaycan’da yapıldı. Bu model üretim 
alanlarındaki çalışmaların sonuçlarını da hasat za-
manı bölgedeki önder çiftçilerimiz ve kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.”

Zeytine elverişli iklim ve arazi koşullarına sahip 
olan Türkiye’nin zeytin üretimi ve ticaretinde dün-
yadaki en büyük 5 ülkeden biri olduğunu belirten 
Metin Özyürek; “Bu üründe sahip olduğumuz po-
tansiyeli daha iyi değerlendirebildiğimiz takdirde 
zirveye yükselmek ve ülke ekonomisine daha fazla 
katkı sağlamak mümkün. Zeytin ticaretindeki po-
tansiyelimizi değerlendirmenin yolu verim ve kali-
teyi arttırmaktan, bunun yolu da bilinçli tarımdan 
geçiyor” dedi. 

Genel verim ortalamaları ile araziden elde edilen 
sonuçları karşılaştıran Özyürek, “TÜİK verilerine 
göre ülkemizde ‘var yılı’nda ağaç başı ortalama 16 
kg yağlık zeytin hasadı alınıyor. Balıkesir il genelin-
de ağaç başına 26 kg ve Gömeç ilçe genelinde ağaç 
başı 30 kg ile Türkiye ortalamasının daha üzerin-
de verimler alınmakta, ‘yok yılı’nda ise bu oranlar 
düşmektedir. GÜBRETAŞ’ın uygulama yaptığı bu 
arazide ise ağaç başına 60 kg üzerinde verim bekle-
niyor. Yani bu model arazimizden Balıkesir il geneli 
ortalamasının 2,5 katı ve Türkiye ortalamasının ise 
yaklaşık 4 katı kadar verime ulaşıldı” diye konuştu. 

Toprağı doğru işlemenin önemine de değinen 
Metin Özyürek, “Unutmayalım ki toprak da canlı 
bir varlık. Bu yüzden toprağa, ihtiyacını doğru ve 
bilinçli şekilde vermek önemli. Siz toprağın ihti-
yacını karşılarsanız, toprak da size karşılığını verir. 
Ziraat mühendisi arkadaşlarımız önce bunun in-
celemesini yapıyorlar. Sonrasında ise toprak analizi 
sonuçlarına göre bitki neyi istiyor ve neye ihtiyacı 
var bunun tespiti yapılıyor. Buna göre geliştirilen 
toprak reçeteleri uygulandığında yüksek verimlere 
ulaşılıyor” dedi. 

Etkinlikte arazideki uygulama süreciyle ilgili gö-
rüşlerini paylaşan arazi sahibi Rahmi Kaptıkaçtı’ya 
günün anısına plaket verilmesinin ardından katı-
lımcılar zeytin bahçesindeki verimi yerinde incele-
di. Bu sırada GÜBRETAŞ ziraat mühendisi Hakan 
Ermeç de bu bahçedeki model üretim alanı uygu-
lamasının aşamalarıyla ilgili üreticilere bilgi verdi.

TK Lojistikten 
16,4 milyon 

liralık anlaşma
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Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜBİTAK’tan tarımda güç birliği 

arım Kredi ve TÜBİTAK arasında iş birliği 
protokolü, Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ile TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
tarafından imzalandı. Protokol törenine, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 
Kacır ile her iki kurumdan idareciler ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Genel Müdür Poyraz, imza töreninde 
yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin üreticilerin faaliyetlerini kolay-
laştırmak amacıyla kurulduğuna dikkat 
çekerek, “TÜBİTAK ile imzalayacağımız 
iş birliği protokolü, belirlediğimiz gelecek 
vizyonu ve başlattığımız dijital dönüşüm 
hareketi kapsamında bizim için ayrıca 
önem arz etmektedir” dedi. 

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
HAREKETİ BAŞLATTIK”

Gelişen teknolojilerin tarımda kul-
lanımının artırılması ve ülke toprakla-
rından en fazla verimin sağlanması için 
var güçleriyle emek verdiklerini belirten 
Poyraz, ülke genelinde çiftçilerimizin 
ihtiyaç duyduğu her alanda destek sun-
duklarını belirtti. 

Dijital dönüşüm hareketi başlattık-
larını ifade eden Poyraz, “Tarım Kredi 
Kooperatifleri bir buçuk asırlık tecrübe-
ye ve 850 bin ortağı ile büyük bir potan-
siyele sahip bir yapı. Biz bu potansiyeli 
belirlediğimiz dijital dönüşüm vizyonu 
ile geleceğe daha güçlü bir şekilde taşı-
mak istiyoruz. Bu amaçla TÜBİTAK ile 
güç birliği yaparak projelerimizi daha 
sağlam temellere oturtmak istiyoruz. 
Protokol ile ülkemizin tarım, hayvan-
cılık ve gıda sektöründe ihtiyacı olan 
milli çözümlerin üretilmesi amacıyla 
işbirliğine gidiyoruz. Tarımsal ürünlerin 
arz-talep zincirinin yönetilmesi ve tarım 
kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının 
geliştirilmesi amacı ile Ar-Ge faaliyetle-
ri yürüteceğiz. Ulusal stratejik hedef ve 
politikalar kapsamında belirlenen ön-

celiklerle uyumlu Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi ve yürütülmesine yönelik 
iş birliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

“TARIMSAL ÜRETİMİN 
HER ALANINDA VARIZ”

Tarımda gelişen teknolojilerin kulla-
nımının artırılması ile topraktan maksi-
mum verimin sağlanmasını hedefledik-
lerini belirten Poyraz, “Merkez ve Bölge 
Birliklerimiz, Kooperatiflerimizde görev 
yapan mesai arkadaşlarım ile sadece or-
taklarımıza değil, ülke genelindeki çiftçi-
lerimize de ihtiyaç duydukları her alanda 
destek sunuyoruz. Kurum olarak tarımsal 
üretimin her alanındayız. Üretim önce-
si toprak analizinden, ilaçlamaya; hasat 
sonrası depolamadan, ürünleri tüketiciyle 
buluşturmaya kadar, tarladan sofraya üre-
timin her safhasında bilgi ve tecrübemizi 
sahaya yansıtıyoruz. Bizim sorumluluğu-
muz toprağını çok seven, ülkesi için alın 
teri döken ortaklarımızın bu emeklerini 
zayi etmemek. Kaynakların yerinde ve ve-
rimli kullanılması, gelişen teknolojik im-
kânlardan ortaklarımızın da yararlanması 
amacıyla pek çok proje geliştirdik. Geliş-
tirmeye de devam ediyoruz” dedi.

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) arasında tarım, 
hayvancılık ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan milli çözümlerin üretilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin bilişim 
altyapısının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Dr. Fahrettin POYRAZ
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Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜBİTAK’tan tarımda güç birliği 

“DEĞİŞİMİ GÖRMEZDEN 
GELEMEYİZ”

İklim, toprak, su kaynakları ve tarımla 
uğraşan insan gücünün değişim göster-
diğine dikkat çeken Poyraz, şöyle ko-
nuştu: “Eski dönemlere nazaran pek çok 
şeyin değiştiğini görmezden gelemeyiz. 
Yeni gelişmelere ayak uydurmak, bu 
değişimlerden olumsuz etkilenmemek 
için atılacak en doğru adım teknolo-
jik gelişimleri yakından takip etmek ve 
hatta geliştiricisi olmaktır. TÜBİTAK ile 
imzaladığımız protokol bunun güzel bir 
örneğidir.

Gıda ve tarım teknolojilerinde günü-
müzde 500 milyar dolar olan pazar payı-
nın 2023 yılında 730 milyar dolar olması 
beklenmekte. Akıllı tarım teknolojileri-
nin bugünkü pazar payı yaklaşık 10 mil-
yar dolar civarındayken 2023 yılında bu 
rakamın 20 milyar dolara ulaşması bek-
lenmekte.

Görülüyor ki yakın gelecekte tarım tek-
nolojileri alanı dünyanın daha çok ilgisini 
çekmeye devam edecektir. 2050 yılına ka-
dar 9,5 milyarı geçecek insan nüfusu için 
şuan üretilenden yaklaşık iki kat fazla üre-
tim yapma mecburiyetimiz var. 

Ve yine küresel ısınma, köyden kente 
göç gibi sebeplerle her yıl ciddi miktarda 
ekilebilir tarım arazisi kaybetmekteyiz. 
Bu sebeple verimli tarım üretimi yap-
mak, hassas tarım yapmak bir lüks değil 
mecburiyet haline geldi. Bugün kendi 
kendine yetebiliyor olmamız, gelecekte 
karşılaşacağımız bu problemlere önlem 

almak için engel değil. Özellikle G7 ül-
kelerine baktığımızda tarım alanının ne 
kadar stratejik bir öneme sahip olduğu 
daha net anlaşılmakta.” 

“TÜBİTAK BİLGEM İLE 
PROJE ÇALIŞMALARINA 

BAŞLIYORUZ”
Teknolojiden daha fazla yararlanılarak 

ortakların kooperatif ile olan iletişim ve 
işlemlerinin daha etkin hale getirileceği-
ni belirten Poyraz, şunları kaydetti: “Veri 
Odaklı Akıllı Tarım Uygulamaları, büyük 
veri ve yapay zeka da içeren mobil uygu-
lamaları da geliştirme çalışmalarımız sü-
rüyor. Daha önce de belirttiğim gibi Tarım 
Kredi Kooperatifleri bir buçuk asırlık tec-
rübeye ve 850 bin ortağı ile büyük bir po-
tansiyele sahip bir yapı. Biz bu potansiyeli 
belirlediğimiz dijital dönüşüm vizyonu ile 
geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak 
istiyoruz.

Bu amaçla TÜBİTAK ile güç birliği 
yaparak projelerimizi daha sağlam te-
mellere oturtmak istiyoruz. Bu protokol 
ile ülkemizin tarım, hayvancılık ve gıda 
sektöründe ihtiyacı olan milli çözümlerin 
üretilmesi amacıyla işbirliğine gidiyoruz. 
Tarımsal ürünlerin arz-talep zincirinin 
yönetilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin 
bilişim altyapısının geliştirilmesi amacı 
ile ar-ge faaliyetleri yürüteceğiz. Ulusal 
stratejik hedef ve politikalar kapsamında 
belirlenen önceliklerle uyumlu ar-ge faali-
yetlerinin desteklenmesi ve yürütülmesi-
ne yönelik iş birliği yapacağız.

Bu çerçevede somut bir adım atıyor ve 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, 
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojile-
ri Enstitüsü ile dijital dönüşüm ve tarım 
kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının ge-
liştirilmesine yönelik proje çalışmalarına 
başlıyoruz.”

“GIDA GÜVENLİĞİ 
KÜRESEL BİR SORUN”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal da kurum binasındaki imza töre-
ninde yaptığı konuşmasında, iş birliğinin 
Türkiye’nin gıda güvenliği ihtiyacından 
kaynaklandığını söyledi. 

Gıda güvenliğinin küresel ölçekte üze-
rinde çalışılan en önemli konuların başın-

da geldiğini belirten Mandal, “Dünyada 
kaliteli ve güvenilir gıda yarışı noktasında 
değişik değerlendirmeler var. Ülkemiz bu 
değerlendirmeler sonucunda 48’inci sıra-
da yer alıyor. İlk 10 ülkeye baktığımızda 
gıda güvenliğinin gelişmişliğin de önemli 
bir göstergesi olduğunu görüyoruz. Bu an-
lamda, gıda alanındaki iş birliğimiz ve bu-
nun eyleme dönüşmesi kritik ve zorunlu” 
diye konuştu.

Mandal, iş birliğinin bilim, teknoloji, 
ar-ge ve yenilik temelinde yürütülmesi ge-
rektiğine işaret ederek, paydaşların birlikte 
çalışmalarının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol imza-
landı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Prof. Dr. Hasan MANDAL
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rün alım faaliyetleri hakkında değer-
lendirmede bulunan Yiğit, “Ürün alım 
faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak üreticileri-
mizin yanında yer alarak, üretim ön-
cesi olduğu kadar üretim sonrasında 
da destekliyoruz. Alım faaliyetlerimiz, 
ortaklarımızın ürün değerlendirme ça-
lışmalarımızın en önemli kısmını oluş-
turuyor. Onlardan aldığımız en iyi kali-

te ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırarak 
gıda güvenliği ve fiyat istikrarı oluşma-
sına da katkı veriyoruz.

Bölge Birliğimize bağlı Osmancık, Kı-
zılırmak, Dodurga ve Uğurludağ Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin sorumluluk 
alanında yer alan yerlerden çeltik alı-
mına başladık. Şu ana kadar görevli ar-
kadaşlarımız Osmancık’tan bin 50 ton, 
Kızılırmak’tan 980 ton, Dodurga’dan 

130 ton ve Uğurludağ’dan 70 ton olmak 
üzere 2 bin 230 ton çeltik alımı yaptık. 
Alımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl soğan fiyatları konu-
sunda yaşanan dalgalanmaları hatır-
latan Yiğit, “Gerek üreticilerimizin, 
gerekse vatandaşlarımızın mağdur ol-
mamaları için çalışmalarımızı titizlikle 
yürütüyoruz. Bölge Birliğimizin faali-
yet alanı içinde yer alan ve soğan üre-

timinin yoğun olduğu Polatlı, Sincan 
Temelli, Çorum Abdalata, Evliyafakı, 
Karakuyu Kooperatiflerimizden soğan 
alımına başladık. Şimdiye kadar Po-
latlı’dan 300 ton, Temelli’den 500 ton, 
Abdalata’dan 100 ton, Evliyafakılı’dan 
50 ton ve Karakuyu’dan 50 ton olmak 
üzere toplamda bin ton soğan alımı 
gerçekleştirdik. Aldığımız soğanların 
ulusal market zincirlerine tedarikini 
yaptık. Alımlarımız sırasında bir kısmı-
nı ortaklarımızın kooperatif borçlarına 
mahsuben, bir kısmını da nakit olarak 
ödeme suretiyle aldık” diye konuştu.

Ürün alım faaliyetlerini yakından ta-
kip eden Yiğit, alım sırasında kooperatif 
görevlilerinden de bilgi aldı, ortakların 
talep ve sorunlarını dinledi. Osmancık 
Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarından 
çeltik üreticisi Arif Öztürk, üretime 
devam edebilmek için bin bir zorluk-
la yetiştirdikleri ürünlerinin değerini 
bulması gerektiğini belirterek, “Emeği-
miz karşılığını bulmaz ise yeni dönem-
de ekim yapamayız. Bu nedenle Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin ürün alımları 
bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız 
kalite ve fiyat konusunda gönlü rahat 
olsun. Bizler ürünlerimizi tohumundan 
ilacına, gübresinden hasadına kadar 
her adımda kooperatif yetkililerimiz ile 
birlikte yapıyoruz. Bunca emeğimizin 
karşılığını almaktan dolayı da çok mut-
luyuz” ifadelerini kullandı.

Sincan Tarım Kredi Kooperatifi or-
taklarından soğan üreticisi Ferruh Er-
doğan ise “Geçen yıl soğan fiyatları üze-
rinden oynanan oyunları yine Tarım 
Kredi Kooperatifleri bozmuştu. Bizim 
bu yıl da tercihimiz yine Kooperatifimiz 
oldu. İdarecilerimize ve kooperatif çalı-
şanları arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ü

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Ankara Bölge 
Birliği faaliyet alanı içeri-
sinde yer alan illerde çeltik 
ve soğan alımına başlan-
dı. Ankara Bölge Müdürü 
Vejdi Yiğit, Bölge Birliği fa-
aliyet alanında ürün alımı 
yapılan yerleri ziyaret ede-
rek, süreç hakkında yetki-
lilerden bilgi aldı. 

ANKARA 

BÖLGEDE Çeltik ve soğan alımı

“Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürün 
alımları bizim için çok önemli”
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Üreticiden tam not
Tareks’in ürettiği mısır tohumuna

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri iştiraki Tareks tarafından üre-
tilen “Gerdano” mısır tohumu, 
düzenlenen “Tarla Günü” etkinli-
ğinde üreticilerden tam not aldı.

ibrit mısır tohumunun yetişme ve ürün verimi 
konusunda düzenlenen “Tarla Günü” etkinli-
ğinde Tareks’in Gerdano mısır tohumu,üretici-
lerin beğenisini topladı.

Bursa Karacabey Yolağazı Köyü arazilerinde 
gerçekleştirilen “Tarla Günü” etkinliğinde tanı-
tılan tohum; Tarım Kredi Kooperatifleri Balıke-
sir Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Tareks, 
Karacabey, Harmanlı, Dağkadı, Sultaniye, Ban-
dırma, Hamidiye, M.KemalPaşa, Ormankadı, 
Koşuboğazı ve Ayaz Tarım Kredi Kooperatifleri 
yetkililerinin katılımı ile incelendi.

Verimliliği ve üretkenliği ile inceleyenlerden 
tam not alan Gerdano, yapraklarının dik gelişi-
mi, sık ekime uyumlu olması, yaprak hastalık-
larına karşı toleransının yüksek olması, koçan-
larının uzun ve geniş olması özellikleri ile diğer 
tohumlardan farkını ispatlayarak ilgililerin dik-
katini üstüne çekmeyi başardı.

H
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aşta Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun ihtiyaçları olmak üzere bir-
çok kamu kurum ve kuruluşunun talebi, 
Samsun yöresinde hasat edilen kaliteli 
pirinçlerin Bafra’da bulunan Tarım Kredi 
Birlikin yüksek teknolojiye sahip çeltik 
işleme fabrikasında işlenmesiyle karşıla-
nıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun 
Bölge Müdürü Erol Apaydın, çeltik alım-
ları ile ilgili yapmış olduğu değerlendir-
mede, “Tarım Kredi Kooperatifleri ola-
rak üreticilerimiz ile birlikteliğimiz hasat 

sonrası da devam etmektedir. Diğer tüm 
ürün alımlarında olduğu gibi çeltik alı-
mında da ana misyonumuz üretici ve tü-
ketici lehine fiyat istikrarı sağlamak. Çel-
tik alımında sözleşmeli üretim modelini 
uygulayarak kooperatiflerimizle sözleşme 
yapan ortaklarımıza ton başına 100 TL 
ilave prim ödüyoruz. Bu durumdan söz-
leşmeli ve kooperatif ortağı üreticilerimiz 
gayet memnun. Önümüzdeki yıllarda çel-
tik alımımızı daha fazla tabana yayarak 

ihtiyacımızın tamamı için sözleşmeli üre-
tim modelini uygulamak istiyoruz” dedi.

Çiftçilerden aldıkları ürünleri işlenerek 
paketlenmek üzere Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Birli-
kin Bafra’da bulunan çeltik işleme tesis-
lerine gönderdiklerini belirten Apaydın, 
“Fabrikamızda işlenen çeltik, Kooperatif-
lerimizdeki satış reyonları, ulusal ve yerel 
market zincirleri, Milli Savunma Bakanlı-
ğı, Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer çeşitli 

kurumlarla yapılan işbirlikleri aracılığıyla 
tüketicilerle buluşuyor” diye konuştu. Bu 
sayede üreticiden tüketiciye köprü vazife-
si de gördüklerini belirten Apaydın, alım 
sürecinde milli ve yerli tohum çeşitlerine 
öncelik verdiklerini söyledi.

Samsun Bölge Birliğine bağlı koopera-
tiflerce 2018 yılı içerisinde 20 bin tonun 
üzerinde gerçekleştirilen çeltik alımının 
2019 yılında 25 bin tonu geçmesi hedef-
leniyor.

B

Samsun Bölge Birliği faaliyet 
alanında yer alan Samsun 
ve Sinop illerindeki Bafra, 
Terme, Alaçam, Sinop, 
Gerze, Boyabat ve Durağan 
alım merkezlerinde çeltik 
alımları tüm hızıyla devam 
ediyor.

SAMSUN 

BÖLGEDE Çeltik alımı tüm hızıyla sürüyor

Adıyaman bademi Tarım Krediye emanet 

kili alan bakımından Türkiye’de bi-
rinci sırada olan Adıyaman’da badem 
üretimi her geçen yıl artıyor. Adıya-
man’daki badem üretim alanı 6 yılda 
20 kat arttı. 2013 yılında 3 bin 500 
dekar olan badem dikim alanı 2019 
yılında 70 bin dekara ulaştı. Teşvik ve 
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından ba-
dem işleme tesisi açılmasıyla badem 
bahçelerinin alanı genişledi.

GÜNDE 15 TON 
BADEM KIRILIYOR

2018 yılında 16 bin metrekarelik 
alanda 5 bin 200 metrekare kapalı ala-
na sahip olacak şekilde kurulan işlet-
mede günde 15 ton badem kırılıyor. 
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde açılan 
Tarım Kredi Kooperatifleri Badem ve 
Fıstık İşleme Tesislerinde katma değeri 
yüksek badem yağı, badem şekeri gibi 

ürünler üretmek için de projeler hazır-
landı. Entegre tesiste kabuklu badem-
lerin içi çıkarılarak paketleniyor. Pa-
ketlenen bademler küçük marketlerin 
yanı sıra ulusal market zincirlerinin 
raflarında yerini alıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ 
ARTTI 

Tarım Kredi Kooperatifleri Kahta 
Badem İşleme Tesisi Müdürü Ömer 
Faruk Özbek, Türkiye’de tüketilen ba-
demin sadece yüzde 27’sinin Adıya-
man’da üretildiğini belirterek, “Günde 
9 ton kırma kapasitemiz var ama son 
dönemlerde yoğun talebin olmasıyla 
birlikte günde 15 ton badem kırma 
kapasitesine ulaştık. Yerel ve ulusal 
marketler zincirlerinden talepler gel-
mesiyle birlikte üretim miktarımızda 
ve satışlarımızda büyük artışlar oldu. 
Badem işleme tesisimiz 2018 yılında 

kurularak ilk ürün alımını bu yılda 
yaptı” diye konuştu.

İşletmenin ürün alımıyla birlikte böl-
gede badem dikim alanlarında büyük 
artış olduğuna dikkat çeken Özbek, 
şunları kaydetti: “Bu artışta işletmemi-
zin payı büyüktür. Son dönemlerde 70 
bin dekarın üzerine çıkan badem üretim 
alanıyla birlikte Adıyaman badem dikim 
alanı açısından birinci sıraya yerleşti. 
Biz de kapasite artırımını iki katına çı-
kartmak için projeler hazırladık. Üretim 
arttıkça üretim alanlarının da artacağı 
düşüncesindeyiz. Bizim tesisimiz Türki-
ye de en entegre tesislerden birisidir. Ka-
buklu bademin gelip, kavrulmuş paketli 
badem olarak çıkması noktasında tüm 
aşamalar tamamıyla gerçekleştirilmekte-
dir. İnşallah yurt dışından ithal ettiğimiz 
bademden, yurt dışına ihraç ettiğimiz 
bademe döneriz. Şu anda tükettiğimi-
zin yüzde 27’sini üretebiliyoruz.”

Türkiye’nin “badem diyarı” Adıyaman’da üretilen bademler, Tarım Kredi Koope-
ratifleri Kahta Badem ve Fıstık İşleme Tesislerinde işlenerek ulusal marketlerin 
raflarında satışa sunuluyor.

E
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Batman Tarım Fuarı,  Bakan Pakdemirli’nin katılımıyla açıldı 
3. Batman Gıda, Tarım Fuarı, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li’nin katıldığı törenle açıldı.

oplam 20 bin metrekare alanda düzenlenen fuarın açılış tö-
renine Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra Batman Valisi Hulu-
si Şahin, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, bazı 
kurum, kuruluş ve oda temsilcileri, yatırımcılar, çiftçiler ile 
vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına Barış Pınarı Harekâtı’na değinerek başla-
yan Bakan Pakdemirli, “Barış Pınarı Harekâtı devam edi-
yor. Bu kritik süreçte batısı ile doğusuyla, kuzeyi ve doğusu 
ve güneyi ile fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup ke-
netlendik” dedi.

“BATMAN İHRACATINDA SON 17 
YILDA 45 KAT ARTIŞ” 

Batman’da gerçekleştirilen hizmetleri özetleyen Pakde-
mirli, “Batmanlı çiftçilerimize son 17 yılda 1.3 milyar lira 
tarımsal destek verdik. Genç çiftçi destekleme projesi kap-
samında 2016 ile 2018 yıları arasında toplam 738 projeye 
22,2 milyon lira destek sağladık. Verdiğimiz bütün destek-
ler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde 2002 yılında 153 
milyon lira olan bitkisel üretim değerini 3,3 kat artırarak 
2018 yılında 502 milyon liraya çıkardık. Yine 2002 yılında 
74,5 milyon lira olan hayvansal üretim değerini tam 20 kat 
artırarak 2018 yılında 1.6 milyara çıkardık. Batman ihraca-
tını son 17 yılda 45 kat artırarak 6,5 milyon dolar seviyesine 
çıkartı. Batman’a orman ve su alanlarında son 17 yılda top-
lam 1.1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırım-
larla yıllık 483 milyon kilovat saat enerji üretme kapasiteli 
Batman barajını hizmete aldık” diye konuştu.

“MARKALAŞMAK İÇİN GİRDİ 
MALİYETLERİNİN AZALTILMASI 

ÖNEMLİ” 
Üretimini markalaştıran, markasını pazarlamanın gücü 

ile dünyaya taşıyan ülkelerin bu yüzyılda etkin olacağı-
nı belirten Bakan Pakdemirli, markalaşmak için de girdi 
maliyetlerinin azaltılmasının önemli olduğunu belirtti. Bu 
kapsamda atılan iki önemli adımı hatırlatan Pakdemir-
li sözlerini şöyle sürdürdü: “Girdi maliyetinde en önemli 
kalem mazot. Bakanlık olarak, Tarımda bir teknoloji dev-
rimine imza attık. Yazılımı da tasarımı da yerli ve milli 
elektrikli traktörümüz, test aşamasında. Çiftçimizin hali 
hazırda kullanmakta olduğu traktörü de dönüştürebilece-
ğiz. Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm iş-
lemini yapabileceğiz. Diğer bir girdi maliyeti Gübre. Gübre 
için de kolları sıvadık. Araştırma Enstitülerimizde, Akıllı 
Tarım Çalışmaları kapsamında gübrede yüzde 30 tasarruf 
sağlayacağız.”

BAKAN PAKDEMİRLİ, TARIM 
KREDİ STANDINI ZİYARET ETTİ

Bakan Pakdemirli fuarda, Tarım Kredi Kooperatifle-
ri standını ziyaret ederek sergilenen ürünleri de inceledi. 
Pakdemirli ve beraberindeki heyete, Bölge Müdürü Aytaç 
Onkun tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyet-
leri ile ilgili bilgi verildi. Onkun, tarımsal amaçlı fuarların, 
kurumumuz hizmetlerinin tanıtımı, yeni teknolojilerin 
ortaklarımızla buluşturulması, üreticiler ve toplumun her 
kesimi ile temas sağlayabilmemiz, daha geniş kitlelere hi-
tap edebilmemiz ve pazar payımızın artırılması açısından 
faydalı olduğunu belirtti.

T

akan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ Vali-
si Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı 
Şahin Şerifoğulları, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Turan Karahan ve farklı siyasi partilerden 
milletvekilleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri stan-
dını ziyaret etti. Standı ziyaret eden protokole Ma-
latya Bölge Müdürü Yusuf Karabatak tarafından 
faaliyetler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Fuarın açılışında, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Malatya Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Tareks Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, Güb-
retaş Diyarbakır Bölge Müdürü Mahmut Özalp, 
Malatya Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Dişoğlu, 
Bereket Sigorta, Tarkim ve Tarım Kredi Yem saha 
sorumluları, Bölge Birliği ve kooperatif çalışanları 
da hazır bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri standında yer alan 
Tareks Tohumculuk, Bereket Sigorta & Emeklilik 
ve Tarım Kredi Yem de fuarda ürün ve faaliyetleri-
ni tanıtma fırsatı buldu.

Elazığ’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı
Elazığ’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı”nda  Tarım Kredi Kooperatifleri de açtığı stantla yer aldı. Fu-
arın açılış kurdelesini  Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet 
Hadi Tunç kesti. 

B
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GÜBRETAŞ’tan 
geleceğe destek 

GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde-
ki çiftçi çocuklarına burs desteği 
sağlıyor. 

osyal sorumluluktaki öncülüğüyle tarım sektörünün geleceği-
ne destek veren GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim gö-
ren başarılı çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu veriyor. 

Lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda tezli yüksek li-
sans ve doktora öğrencisine de verilen GÜBRETAŞ Eğitim 
Bursu kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 ay 
boyunca destek sağlanıyor. 

Tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı ve zi-
raat mühendisliğini teşvik etmeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, 
ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı 
olan belli sayıda çiftçi çocuğuna eğitim dönemi boyunca geri 
ödemesiz burs veriyor. Başvurularda çiftçi çocuğu olma ve 
ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Su-
lama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde 
lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış 
olma şartları aranıyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 
ÖĞRENCİLERİNE DE BURS  

2007 yılından beri lisans düzeyindeki öğrencilere verilen 
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nun kapsamı sektördeki akade-
mik çabaların desteklenmesi amacıyla 2017’de genişletildi. 
Böylece ziraat fakültelerinde eğitim gören belli sayıda tezli 
yüksek lisans ve doktora öğrencisi de burstan yararlanmaya 
başladı.

2019-2020 öğrenim döneminde lisans düzeyindeki bur-
siyer öğrenciler için aylık 325 TL, tezli yüksek lisans öğren-
cileri için 650 TL ve doktora öğrencileri için 975 TL olarak 
belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na başvurular 31 
Ekim tarihi itibariyle tamamlandı. 

Ziraat fakültelerinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp 
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak is-
teyen öğrenciler, şirketin internet sayfası üzerinden burs 
başvurusu yapabilecek. Öğrenim dönemi boyunca 9 ay 
ödemenin yapıldığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu başvuru so-
nuçları 15 Kasım 2019 tarihinde şirketin internet sitesinden 
açıklanacak.

“BİRİKİMLİ GENÇLER ÜLKE 
TARIMININ GELECEĞİNE YÖN 

VERECEK”
Konuyla ilgili değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel 

Müdürü İbrahim Yumaklı, şirket olarak sektörde değişi-
min yolunun eğitim ve bilinçlenmeden geçtiğine inandık-
larını belirterek, “Bir yandan sektörde yıllardır ziraat fa-
kültesi öğrencilerine burs desteği veren tek şirket olurken, 
diğer yandan bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye 
genelinde çiftçi eğitim toplantıları, arazide ücretsiz tarım-
sal danışmanlık hizmetleri, model üretim alanları ve tarla 
günü etkinlikleri düzenleyerek tarımın her alanında bilgi-
nin gücünü destekliyoruz” dedi.

Ülkemizdeki tarım sektörünün geleceğinde genç nüfu-
sun önemini vurgulayan Genel Müdür Yumaklı, “Ziraat 
fakültelerinde okuyup kendini tarım alanında yetiştiren, 
bu sektörü kalkındıracak ve ileriye taşıyacak gençler bi-
zim için çok kıymetli. Evlatlarını tarım alanında okutarak 

S

S

bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan 
gençler yetiştiren çiftçi ailelere teşekkür ediyoruz. Bu 
çiftçilerimizden ihtiyaç sahibi olanları da bu burs yo-
luyla biz desteklemiş oluyoruz. İnanıyoruz ki bugünün 
GÜBRETAŞ bursiyerleri yarın ülke tarımımızın kilo-
metre taşları olacaklar ve birikimleriyle tarımın gelece-
ğine yön verecekler” dedi.

GÜBRETAŞ’ın 2007’den bu yana ziraat fakültesi öğren-
cileri için geri ödemesiz olarak verdiği Eğitim Bursu, tarım 
sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi hedef-
liyor. Sektördeki bu öncü sosyal sorumluluk projesi kap-
samında, şimdiye kadar Türkiye genelindeki 35 üniversi-
tedeki 400’den fazla ziraat fakültesi öğrencisi GÜBRETAŞ 
Eğitim Bursu’ndan yararlandı.

ivas Bölge Birliği faaliyet alanında 
bulunan ortaklara daha iyi hizmet 
götürebilmek amacıyla, 10 koope-
ratife yeni hizmet araçları kazandı-
rıldı. 

Sivas Bölge Birliğine bağlı Pazar, 
Gölova, Ulaş, Yalınyazı, Söngüt, 
Çamlıbel, Altınyayla, Sızır, Çepni, 
Akçakeçili Tarım Kredi Koopera-
tiflerine yeni alınan hizmet araçları 
teslim edildi. 

Bölge Birliği yönetim kurulu 
üyeleri, denetçileri ve personeli ile 
ilgili kooperatif yetkililerinin katıl-
dığı araç teslim töreninde konuşan 
Bölge Müdürü Mustafa Altunok, 
“Gerektiğinde hizmeti ortakları-
mızın ayağına kadar ve hızlı bir 
şekilde götürebilmek amacıyla, 
kooperatiflerimizin talepleri doğ-
rultusunda araç filomuzu genişlet-
tik. Allah kazasız belasız günlerde 
kullanmayı nasip etsin” dedi. 

Kesilen kurban ve yapılan du-
aların ardından araçlar koopera-
tif yetkililerine teslim edildi.

Sivas Bölgeye 10 yeni hizmet aracı
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Devlet desteğiyle 60 yaşında çilek üretimine başladı
Giresun’un Alucra ilçesinde 
yaşayan 60 yaşındaki Şaziye 
Karslıoğlu, 20 bin liralık devlet 
desteğiyle köyünde kurduğu çilek 
bahçesinden bu yıl 10 ton ürün 
elde etmeyi hedefliyor.
Şaziye Karslıoğlu: “Eylül ayında 
ikinci hasat için bahçeye girdik. 
Yıl sonuna doğru üçüncü kez 
ürün toplamayı hedefliyoruz”

iresun’un Alucra ilçesi Günügüzel köyünde yaşayan 
Şaziye Karslıoğlu, 20 bin liralık destekle 1600 rakımlı 
köyünde çilek bahçesi oluşturdu.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce haya-
ta geçirilen “Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının 
Çeşitlendirilmesi” projesine başvuran 60 yaşındaki 
Karslıoğlu, aldığı 20 bin lira destekle geçen yıl, Gü-
nügüzel köyündeki 4 dönümlük arazisine çilek ekti. 

Bu yıl mayıs ayında bahçesinden ilk çilekleri 
toplayan Karslıoğlu, eylülde de ikinci hasada baş-
ladı. Yıl sonuna kadar üçüncü kez ürün toplayacak 
Karslıoğlu, bahçesinden bu yıl 10 ton verim alma-
yı hedefliyor. 

Karslıoğlu, kendisine ait arazide çocuklarıyla bir-
likte tarım ve hayvancılık yaptığını söyledi.

Çilek üretimi için geçen yıl Giresun Tarım ve Or-
man Müdürlüğüne başvurduğunu ve “Giresun İli 
Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi” projesi 
kapsamında destek talebinde bulunduğunu anlatan 
Karslıoğlu, başvurusunun kabul edilmesiyle  20 bin 
liralık destek aldığını ifade etti.

Bu yıl ilk kez çilek hasadı yaptığını belirten Kars-
lıoğlu, “Geçtiğimiz mayıs ayında ilk ürünümüzü 
hasat ettik. Eylül ayında da ikinci hasat için bahçeye 
girdik. Yıl sonuna doğru üçüncü kez ürün toplamayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu. 

 ÇİLEK TOPLAMAK İÇİN 
YÜZLERCE KİLOMETRE YOL 

KAT EDİP GELEN VAR 
Karslıoğlu, çileklerinin ününün her geçen gün hız-

la yayıldığını, insanların yüzlerce kilometre yol kat 
ederek bahçesinden taze taze çilek yemek için geldi-
ğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Sosyal medya üzerinden pazarlama ağı kurduk. 
Sipariş vermek isteyenler sosyal medya üzerinden 
bize ulaşıyor. Otobüsler ya da tanıdıkları vasıtasıyla 

ürünlerini kendilerine ulaştırıyoruz. Yine 
çevre ilçe ve illerden de yoğun talep-
lerle karşılaşıyoruz. İnsanlar yüzlerce 
kilometre yol kat ederek bahçemize 

geliyor, dalından kopardıkları çilek-
leri taze taze yiyorlar.”

Çileğin bir kilogram fiyatının 15 
lira olduğunu aktaran Karslıoğlu, 
“Ürünümüze büyük rağbet var. 
Yaklaşık 10 ton rekolte beklenti-
miz var. Çileğin bir kilogramını 

15 liradan satıyoruz. Bu yıl yaklaşık 
150 bin lira gelir sağlamayı hedefli-

yoruz.” dedi.
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Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Kay-
seri’nin Yahyalı ilçesinde verim artışı çiftçileri sevin-
dirdi. Üreticiler, “Yahyalı elması dünyada meşhurdur. 
Aroması çok yüksek. Isparta’dan bile tüccarlar gelip 
elma alıyorlar. Yurt dışında da Irak, Suriye ve Rusya 
gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Pazar sıkıntımız yok. 
Elmalarımızın yüzde 50’si iç piyasaya, yüzde 50’si dış 
piyasaya gidiyor” diye konuştular.

ürkiye’nin önemli elma üretim merkez-
lerinden Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, 
mevsim şartlarının da etkisiyle son 10 
yılın en verimli sezonu yaşanıyor. 

Kendine has aromasıyla piyasada ara-
nır hale gelen Yahyalı elması, bu özelliği 
dolayısıyla henüz dalındayken alıcı bu-
luyor.  Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda 
15 çeşit elma üretimi yapılan Yahyalı, 
üretimde Türkiye’nin ilk 5 merkezi 
arasında yer alıyor.  Üretim tecrübesi 
yanında modern ve özel tarım teknik-
lerinin kullanıldığı ilçede, mevsimin de 
etkisiyle son 10 yılda en verimli sezonu 
yaşanıyor. 

Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüse-
yin Genç, yaptığı açıklamada, ilçede 
mevsimin de iyi gitmesiyle verimli bir 
hasat dönemi geçirdiklerini söyle-
di. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda elma 
üretimi yapıldığını hatırlatan Genç, 
şöyle devam etti:

“15 bin dönüm alanda klasik dedi-
ğimiz elma ağaçlarımız, 15 bin dönüm 
alanda da kısa mesafede yetişen elma 
ağaçlarımız var. Yaklaşık 15 çeşit elma 
üretiyoruz. Starking, golden, pink lady 
ve fuji gibi çeşitleri üretmekteyiz. Mey-
ve hasat edilip ağaçlar ilaçlandıktan 
sonra  ‘kış uykusuna’ yatacak şekilde 
hazırlık yapılır. Mart ayından sonra 
hasada 15 gün kala ilaç, gübre kesilir. 
Eylül ayının 15’i gibi bodur elmalar, 
ekim ayının 1’i gibi de klasik elmalar 
toplanmaya başlanır.  Yahyalı elması 
dünyada meşhurdur. Aroması çok yük-

sek. Isparta’dan bile tüccarlar gelip elma 
alıyor. Bunun dışında İstanbul, Antalya, 
Bursa, Adana, Hatay, Van ve Diyarbakır 
gibi şehirler başta olmak üzere Türki-
ye’nin her tarafına elmalarımız gitmek-
tedir. Yurt dışında da Irak, Suriye ve 
Rusya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz.”

Genç, pazar sıkıntısı yaşamadıkla-
rına dikkati çekerek “Elmalarımızın 
yüzde 50’si iç piyasaya, yüzde 50’si dış 
piyasaya gidiyor. 80 bin ton olan yıllık 
üretimimizin bu yıl 100 bin tona çıka-
cağını düşünüyoruz. 20 bin ton gibi ar-
tış oldu.” dedi.

“SON 10 YILIN EN 
VERİMLİ YILINI 

YAŞIYORUZ”
Genç, “kara leke” hastalığı olmaması 

nedeniyle de  Yahyalı elmasının tercih 
edildiğini ifade etti.

Son 10 yılın en verimli yılını yaşadık-
larına dikkati çeken Genç, “Bölgemizde 
yaklaşık 40-50 bin ton arasında elma da 
hasattan sonra depolarda saklanıyor. 
Elma şu an 1,5-2 liradan satılıyor.” şek-
linde konuştu.

Çiftçi Şükrü Ağırtopçu da 20 yıldır 
elma üretimi yaptığını ancak bu yılki 
verimden çok memnun olduklarını 
söyledi. Bu yıl hasat döneminde çiftçi-
nin yüzünün güldüğünü aktaran Ağır-
topçu, aroma ve rekolte bakımından 
son 10 yılın en verimli dönemini yaşa-
dıklarını kaydetti.

T

Yahyalı elmasında verim arttı, çiftçinin yüzü güldü

üneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikle-
ri (GAİB) verilerine göre, Türkiye’den 
2018 yılında 5 milyon 899 bin dolarlık 
pul biber ihracatı yapıldı. 2019 yılının 
Ocak-Eylül döneminde ise Suudi Ara-
bistan, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, 
ABD, Hollanda, Ekvator Ginesi, Tayvan, 
Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, 
Etiyopya ve Kostarika’nın da arasında 
olduğu 91 ülkeye yapılan ihracattan 3 
milyon 943 bin dolarlık gelir elde edildi. 

Pul biber ihracatında ilk sırayı 354 bin 
tonla Suudi Arabistan aldı. Bu ülkeyi 323 
bin tonla Almanya ve 142 bin tonla Bir-
leşik Krallık izledi. 

Türkiye’de  en fazla pul bi-
ber ihracatı gerçekleş-
tiren şehir 381 bin 
tonla Gaziantep 
oldu. Bu kenti 
188 bin tonla 
İzmir ve 183 
bin tonla 
Hatay takip 
etti. 

G a z i a n -
tep’in İslahiye 
ilçesindeki işlet-
mesinde pul biber 

üretimi yapan bir fabrikanın Yönetim 
Kurulu Başkanı Muzaffer Köse, yetiştir-
dikleri biberleri işleyerek paketleyip yurt 
içi ve yurt dışı piyasasına sunduklarını 
belirtti. 

Yıllık üretimlerinin yüzde 10’unu ih-
racata gönderdiklerini anlatan Köse, 
“Ürettiğimiz biberleri ağırlıklı olarak 
Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviç-
re gibi Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. 
Hedefimiz üretimimizin yüzde 25’ini ih-
racata göndermek.” dedi. 

Köse, bu dönemin biberin hasat se-
zonu olduğunu belirterek, iş yoğunluğu 
nedeniyle 200 kişiyi istihdam ettiklerini 

söyledi.
İlçede faaliyet gösteren 

diğer bir biber fabri-
kasının Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Ökkeş Köse ise 
iyi  tarım  uy-
gulamasıyla 
elde ettikleri 
ürünleri te-

sislerinde işle-
yerek pul biber 

haline getirdikle-
rini ifade etti. 

Türkiye’nin “acısı” 91 ülkeyi yaktı
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