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Tarım Krediden Azerbaycan'a 
kuru üzüm sevkiyatı
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Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
Azerbaycan’ın gıda firmalarından olan 
aynı zamanda gıda tedarikçisi Azersun’a 
ihraç edilen 66 ton kuru üzüm yola çıktı. 

Anlaşma ile birlikte bin 625 acente Bereket 
Sigorta portföyüne dahil oldu. Böylelikle 
Bereket Sigorta Anadolu’nun en ücra 
yerlerine kadar ulaşma imkanına kavuştu.

 PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törenle 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT  
arasında Ortak Kart Projesi için iş birliği 
protokolü imzalandı.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı'nda açıklamalarda bu-

lunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli; “Gübrede çok yakın bir 
zamanda yüzde 15’lere varan indirim 
yaptık. Bugünden geçerli olmak üzere 
yine Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz 
gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 
indirim daha uygulayacaklar. Yine bu-
günden geçerli olmak üzere Tarkim 41 
çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 
10’a varan indirim olacak. Karma hay-
van yemlerinde yapılan çalışma ile piya-
sa fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 altında 
çiftçilerimizin yem ihtiyaçlarını karşı-
lamaktayız. Yem Sanayicileri Birliğine 

teşekkür ediyorum. Onlar da dünkü gö-
rüşmelerimizden sonra aynı kararı aldı-
lar. Tarım Kredi Kooperatiflerince ithal 
ürünlerde yapılmış olan döviz cinsinden 
tüm sözleşmeler Türk lirasına çevrildi. 
Yıl sonuna kadar da Bereket Sigorta ta-
rafından, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
çiftçi ortaklarına yönelik olarak kasko, 
konut, işyeri, çiftlik ve diğer geleneksel 
tarım sigorta primlerinde bugünden iti-
baren ilave yüzde 10 indirime gidilmiş-
tir.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, "Enflasyonla Topyekûn 
Mücadele Projesi"ne tam destek verdiklerini 
belirterek, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 

ülke tarımının ve üreticilerimizin her zaman 
yanında olduk. Enflasyonla Mücadele konu-
sunda da hem kurumumuz hem de iştirakle-
rimiz gerekli düzenlemeleri ivedilikle yerine 
getirdik. Ortaklarımız, indirimli fiyatlarla ülke 
genelindeki 1625 kooperatifimizden hizmet 
almaktadır.” diye konuştu.

Poyraz, açıklamasında indirim uygula-
nan kalemleri şu şekilde sıraladı:

- Tarım Kredi Kooperatiflerince tüm     
ithal ürünlerde yapılmış olan döviz cinsin-
den sözleşmeler Türk Lirasına çevrilmiştir.

- Yıl sonuna kadar iştirakimiz Bereket 
Sigorta tarafından, Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin çiftçi ortaklarına yönelik olarak top-
lam 5 üründe (kasko, konut, işyeri, çiftlik ve 

diğer geleneksel tarım sigorta primleri) ilave 
%10 oranında indirime gidilmiştir.

- İştirakimiz İmece Plastik Tarım Ürünle-
ri, sera örtüsü ve sulama sistemleri ürün gru-
bunda % 10'a varacak indirim başlatmıştır.

- İştirakimiz Gübretaş tarafından bitki 
besleme ürünü sıvı ve toz gübrelerinde de 
yaklaşık 35 çeşit ürününde % 15'lere varan 
indirim uygulanmaya başlanmıştır.

- İştirakimiz Tarkim tarafından yakla-
şık 41 çeşit bitki koruma ürününde  % 10'a      
varan indirim uygulaması başlatılmıştır.

- İştirakimiz TK Yem, karma hayvan yemle-
rinde yaptığı çalışma ile bir süredir piyasa fiyat-
larının yaklaşık % 7 altında fiyatlarla ortak çift-
çilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraki şirketler, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele 
Programı" kapsamında bazı ürün ve hizmetlerde yüzde 10 indirime başladı. 

m

Tarım Kredi Kooperatiflerinden

ENFLASYONLA 
MÜCADELEYE 
TAM DESTEK
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ta-
rım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II 
3. Çağrı İlanı kapsamında 2. grupta yer alan 315 pro-
jeyi onaylayarak, hibe sözleşmelerinin imzalanma 
sürecini başlattık. Toplam 110 milyon TL hibe vere-
ceğimiz bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 195 
milyon TL’lik yatırım yapılacak” dedi.  

IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. 
başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projeler 16 Ağus-
tos 2018 tarihinde onaylanarak, bin 274 adet projeye 
245 milyon TL hibe kararı alınmıştı. 7 Eylül'de Pro-
je Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından 
değerlendirilen ikinci gruptaki 315 adet proje daha 
onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci 
başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. 
ve 2. grupta desteklenen projelerle birlikte toplam des-
teklenen proje sayısının bin 589’a, sağlanan hibe mik-
tarının da 355 milyon TL’ye ulaştığını vurgulayarak, 
“Böylece sektöre 355 milyon TL’lik hibe desteğiyle 
birlikte 635 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Ba-
kanlık olarak kırsalda yatırımların artması için elimiz-
den geleni yapmaya ve ülkemizin büyümesine katkı 
sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

“Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibelerini 
kullandırmaya devam edeceğiz” 

Bakan Pakdemirli, IPARD-II 3. Çağrı kapsamın-
da kontrolleri tamamlanan uygun projeleri kamuoyu-
na açıklamayı sürdüreceklerini ifade ederek, “Kırsal 
kalkınmaya destek sağlamak, modern, rekabet gücü 
yüksek ve Avrupa Birliği standartlarındaki işletmele-
rin sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 
TKDK üzerinden IPARD-II Programı kapsamında Av-
rupa Birliği kırsal kalkınma hibelerini kullandırmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

Kırsalda istihdama katkı sağlayan projeler  
7 alt sektörü içeriyor 

Küçük işletmelerin ağırlıklı olarak desteklendiği ve 
kırsalda istihdama katkı sağlayan bu projeler 7 alt sek-
törü içeriyor. Bu sektörler arasında süs bitkileri, tıbbi 
ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesis-
leri; arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri; zanaatkâr-
lık ve yöresel ürün işletmeleri; kırsal turizm ve rekre-
asyon faaliyetleri; kültür balıkçılığı; makine parkları; 
yenilenebilir enerji tesisleri yatırımları yer alıyor. 

Onaylanan projeler TKDK’nın resmi web sayfası 
olan www.tkdk.gov.tr adresinde kamuoyunun erişimi-
ne sunulacak. 

195 milyon TL’lik yatırım 
yapılacak... Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibeleriyle ilgili açıklama 

yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “110 
milyon TL hibe vereceğimiz projeler sayesinde kırsalda 
yaklaşık 195 milyon TL’lik yatırım yapılacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 17 Bölge Bir-
liğine bağlı kooperatiflerin personel ihtiyacı-

nın karşılanmasını teminen 2017 ve 2018 yılların-
da istihdam edilen aday personele yönelik kadro 
sınav eğitimleri ve kadro sınavları düzenlendi.

14 Bölge Birliği koordinatörlüğünde 17 – 
20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen eği-
timlerin ardından 21 Eylül’de yapılan yazılı ve 
sözlü sınavların komisyon başkan ve üyeleri 
de Merkez Birliği ile Bölge Birliklerinin idare-
cilerinden oluştu. Dört günlük eğitimlere katı-
lan toplam 575 adaydan yazılı sınavda başarılı 
olanların mülakatları da aynı gün sonlandırıldı. 
Genel Müdür Yardımcısı Muaz Saka’nın komis-
yon başkanı olduğu Antalya Bölge Birliğindeki 
sınavda komisyon üyesi olarak; Antalya Bölge 
Müdürü Yakup Kasal ile Bölge Müdür Yardım-
cısı Sezai Yıldırım yer aldı.

Tarım Kredide daimi kadro sınavları 
tamamlandı
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Tarım Kredi Kooperatifleri, 
kaliteli ve güvenli gıda ala-
nında sürdürdüğü çalışma-

lara bir yenisini daha ekledi. Ülke 
tarımı ve üreticilerinin desteklen-
mesi yanında tüketicilerin kaliteli 
ve sağlıklı gıdaya erişimi misyonu 
ile hizmet veren Tarım Kredi Koo-
peratifleri, bu alandaki çalışmaları-
nı dost ve kardeş ülke Azerbaycan 
ile sınır dışına da taşıdı. Daha önce 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kredi Yurt-
lar Kurumu, Ege Üniversitesi gibi 

kurumlarla yurt içinde gıda temini 
konusunda çalışmalar yürüten Ta-
rım Kredi Kooperatifleri, bu alan-
daki tecrübesini ihracatta da göste-
rerek hem ortaklarının ürünlerinin 
değerlendirilmesine hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak.

Bu amaçla Azerbaycan’da faa-
liyet gösteren ve ülkenin en büyük 
gıda firmalarından olan Azersun’a 
yapılacak ihracatın ilk sevkiyatı 
yola çıktı. TK Birlik bünyesinde ha-

zırlanan 10’ar kiloluk paketler-
de toplam 66 ton kuru üzüm 2 
tır ile gönderildi. Teslim edile-
cek kuru üzümler ile Azerbay-
can ordusunun 5-6 aylık kuru 
üzüm ihtiyacının karşılanması 
hedefleniyor.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   

2018 EYLÜL 
SAYI 554

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

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

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

Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
Plaza No:11/A    4134197 

Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      Fahrettin POYRAZ
Yazı İşleri Müdürü       Cenk ESEN
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR 
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Mehtap SUCU  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Azerbaycan’a kuru üzüm sevkiyatı

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Azerbaycan’ın en büyük 
gıda firmalarından olan aynı zamanda Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri'nin gıda tedarikçisi Azersun’a ihraç edilen 66 ton 
kuru üzüm yola çıktı.

Açılış törenine; Bursa Vali Yardım-
cısı Abidin Ünsal, Bursa Milletve-

killeri Hakan Çavuşoğlu ve Zafer Işık, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Selahat-
tin Külcü,  Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Tarım Reformu 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muham-
med Adak, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Balıkesir Bölge Müdürü Vedat Altın ve 
üreticiler katıldı.

İnegöl MER-PA'da yoğun katı-
lımla gerçekleştirilen açılış töreninde 
konuşan Vali Yardımcısı Abidin Ünsal 
fuarın hayırlı olmasını temenni ederek, 
“Toprağa iyi davranmalıyız ve küstür-
memeliyiz. Fuarın tarım için önemli ol-

duğunu düşünüyorum. Ülkemiz meyve 
üretiminin  % 30'unu Bursa karşılıyor. 
İnegöl'ün buna katkısı çok ciddi” dedi.

Tarım Reformu Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Muhammed Adak da ay 

çekirdeği ile ilgili gerekli önlemleri al-
mak için Ticaret Bakanlığı ile bir araya 
geleceklerini, gümrük vergisi ve diğer 
konular ile ilgili sektörün ayakta kalma-
sı için gerekli çalışmaları yapacaklarını 

iletirken sektöre 
14,5 milyar dolar 
destek sağladıkla-
rını ifade etti.

TBMM İnsan 
Hakları İncele-
me Komisyonu 
Başkanı ve Bursa 
Milletvekili Ha-
kan Çavuşoğlu ise 
“Katıldığım her 
toplantıda olmaz-

sa olmaz dediklerimizden biri tarımdır. 
Çünkü Türkiye bir taraftan tarımsal 
hasılasını arttırmak, diğer taraftan kü-
çük işletmeleri desteklemek ve rekabet 
etmek zorundadır. Şunu unutmayın 
2005 yılından bu yana Türkiye tarımsal 
hasıla konusunda Avrupa'da birincidir. 
Türkiye son 16 yılda destekleme gör-
düyse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın fikirleri iledir. Çift-
çimizin ve üreticimizin diğer taraftan 
tüketicinin de hakkını ve hukukunu ko-
rumakla mükellefiz. Her şeyde olduğu 
gibi tarımsal alanda da yerli ve milli 
üretime güçlü bir şekilde destek ver-
memiz gerekiyor ve bunu yapıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

İnegöl Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırladı
İnegöl Belediyesi öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 
İnegöl Ziraat Odası'nın koordinasyonu ile organize edilen 7. İnegöl Tarım Fuarı (İNTARF) üreticilerle buluştu.
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Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
PTT  arasında Ortak Kart proje-
si için iş birliği protokolü PTT 

Pul Müzesi'nde düzenlenen törenle 
imzalandı. Törene; Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, PTT  Yönetim 
Kurulu Başkanı Genel Müdür Kenan 
Bozgeyik ile bakanlık ve kurum yöne-
ticileri katıldı.

Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli 
hizmeti alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, "Köyden kente göç hızlanıyor.
Gıda üretimini yüzde 50 arttırmamız 
lazım, bu çok zor bir ev ödevi. Bu tek-
nolojisiz, bilgisiz asla olamaz. En stra-
tejik sektör tarım sektörü. İleride hangi 
sektörler önemli olacak diyorsanız bana 
göre önümüzdeki 30 yıl tarım sektörü 
çok önemli olacak. Su dünyada çok çok 
önemli olacak. Dünyayı doyuran, bana 
göre dünyanın lideri olacak, o yüzden 
biz bugünkü topraklarımızın kıymetini 
bilmeliyiz, suyumuzun kıymetini bilme-
liyiz eğer yarınları iyi anlamda hedefle-
mek istiyorsak. Tarım 4.0 ile dünyada 
otonomi traktörler kullanılıyor, dronlar 
kullanılıyor, sensörler kullanılıyor. Di-
jital tarım uygulamalarıyla verimlilikler 

yüzde 25 artıyor. Bilgi toplumu oldu-
ğunuz zaman lider konumunda oluyor-
sunuz bunun başka bir açıklaması yok. 
Tarım Kredi Ortak Kartın faydalarına 
gelelim, ileride üreticimizin en büyük 
faydasına olacak işi yaptık diye düşü-
nüyorum. Bakanlığımda yaptığım en 
güzel, en kıymetli icraatlardan birisi 
diyebilirim. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve 
kaliteli hizmeti alacak. İsterse bu kartla 
hasat gününü beklemeden kredi kullana-
cak, evinden tarlasından ayrılmadan, il-
çeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse 
gübresini, yemini, suyunu veya mazotu-
nu bu kartla alacak, isterse danışmanlık 
hizmetini alacak. Proje olarak tarımsal 
destekleri de bu kart üzerinden vere-
bilir miyiz diye çalışıyoruz. Üreticiyi 
daha iyi tanımamız gerekiyor, daha iyi 
tanımamız için de üreticiye dokunmanız 
gerekiyor. Bu kartla üreticimizi daha iyi 
tanıyıp daha iyi hizmet edeceğiz" şek-
linde konuştu.

Çiftçimiz kazanıyor, ülkemiz 
kazanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, çiftçilerin hizmetine Tarım 
Kredi Ortak Kart'ın sunulmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Tarih boyunca tarımın toplumun bel 
kemiği ve ekonominin çimentosu ol-

duğunu dile getiren Turhan, "Bugün 
Anadolu'da, Ardahan'dan Edirne'ye 
yüreğim iman dolu çiftçi kardeşleri-
miz, cennet Anadolu'muzu nakış nakış 
işleyerek üretmeye, aşımızı ekmeğimi-
zi büyütmeye devam etmektedirler. O 
nedenle bir çiftçi sadece kendi ocağı-
nın direği değil, aynı zamanda Anadolu 
çınarının dört bir yanını saran dalıdır. 
Onun içindir ki çiftçiyi milletin efen-
disi olarak görmüşüzdür. Çiftçimiz 
toprak kokar, su kokar, emek kokar. 
Günümüzde sadece üretmek yeterli 
değil. Ürün kaliteli olmalı ve düşük 
maliyetlerle üretilebilmeli. Tüketiciye 
en yüksek tatmini sağlayacak şekilde 
ulaştırılabilmelidir, yani ileri teknoloji-
den yararlanılmalıdır. Hükümetimizin 
16 yıldır yapmaya çalıştığı çiftçimize 
ve üreticiye bu koşulları sağlamaktır. 
Yaptığımız tüm projelerle çiftçimiz ka-
zanıyor, ülkemiz kazanıyor. İki kurum 
arasında imzalanacak Tarım Kredi Or-
tak Kart Sözleşmesi ile de yine çiftçi-
miz kazanacak, ülkemiz kazanacaktır. 
Bin 309 yerleşim yerinde sadece PTT 
bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yer-
de PTTmatik dışında başka hiçbir ATM 
bulunmuyor. Tarım Kredi Ortak Kart 
ile çiftçimiz de artık PTT'nin gücünden 
daha da faydalanacak. Yaklaşık 550 bin 
kooperatif ortağına Tarım Kredi Ortak 

Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile 
çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar TL 
nakdi, 6 milyar TL de ayni kredi öde-
mesi sağlanacak. Yapılacak işlemlerde 
hiçbir komisyon alınmayacak" diye ko-
nuştu.

535 bin ortağa Ortak Kart 
dağıtacağız

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahret-
tin Poyraz da PTT ile yapılan iş birliği-
nin, başlattıkları dijital dönüşüm çalış-
malarının bir ayağı olduğunu söyledi. 
Poyraz, "Ortaklarımıza yıllık yaklaşık 
9 milyar lira kredi kullandırıyoruz. PTT 
ile yapacağımız bu işbirliği aslında bi-
zim Tarım Kredi Kooperatiflerinde baş-
lattığımız dijital değişim çalışmalarının 
en önemli ayaklarından birini oluştu-
ruyor. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. 
Çünkü bu çalışmayı yaptığımız zaman 
basacağımız ve ortaklara dağıtacağımız 
535 bin Ortak Kart ile birlikte bundan 
sonraki süreçte hizmeti ortaklarımızın 
ayaklarına götüreceğiz. Bu oluşturaca-
ğımız dijital yapıyla birlikte sonrasında 
buna ekleyeceğimiz projeler var. Ortak 
Çağrı Merkezi kurmak, Ortak Bilgi Sis-
temi oluşturmak, bunu sağladığımız-
da ortaklarımızın cep telefonlarından 
ulaşabilecekleri bir ortak bilgi sistemi 
oluşturacağız. Bu sistem ile ortakla-
rımız, çiftçilerimiz evlerinden, köyle-
rinden, tarlasından Tarım Kredi Koo-
peratiflerinde sistem üzerinden sipariş 
geçebilecekler. Biz bu siparişleri bizzat 
ayağına götürerek teslimini yaparken, 
aynı zamanda PTT ile oluşturduğumuz 
bu teknik altyapıyla birlikte vatandaşı-
mıza doğrudan doğruya pos makineleri 
ile tarlasında ödeme imkanı da sağlamış 
olacağız” dedi.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ile çiftçilerin 
hayatını kolaylaştıracak önemli bir iş-
birliğini hayata geçirdiklerini aktararak, 
ekonomiye artı değer koyacak her türlü 
projeyi harekete geçireceklerini söyledi. 
Konuşmaların ardından işbirliği proto-
kolü imzalandı. 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve PTT işbirliğinde 
hazırlanan ve 535 bin 
aktif ortağın kullanımına 
sunulacak Ortak Kart 
projesi, imzalanan 
protokolle hayata geçti.

Ortak Kart ile hızlı ve güvenli hizmet
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Gaziantep Bölge Müdür Yar-
dımcıları Levent Uslu ve Ha-
san Şentürk,  Elbeyli Tarım 

Kredi Kooperatifi Müdürü Tamer Ka-
racan ve Oğuzeli Tarım Kredi Koope-
ratifi Müdür Yardımcısı Dicle Aydın 
Demirtaş tarafından gerçekleştirilen 
kurutmalık patlıcan, tatlı-acı biber, 

acur ve kabak alımı çalışmalarına iş-
tirak etti.

Yöre çiftçileri açısından önemli bir 
ürün olan kurutmalıkların, ürün değer-
lendirme faaliyetleri kapsamında Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından alınması 
çiftçiler tarafından memnuniyetle karşı-
landı. 

Gaziantep Bölge Birliği tarafından, ülkemizde narı ve 
kurutmalığıyla bilinen Oğuzeli ilçesinin ev hanımlarının 
el emeği ile hazırladıkları kurutmalık alımları 
gerçekleştirildi.

Tarım Krediden bir ilk…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından haya-
ta geçirilen 'Tarımda Genç Kadın Girişim-

ciler Güçleniyor' programıyla internette tanı-
şan Sasonlu Lale Basut, 'Çıtır Çileğim' adını 
verdiği projesiyle programa başvurdu. Basut’a, 
Batman’da 1. Türkiye genelinde ise 2. seçilen 
projesini hayata geçirmesi için 30 bin lira hibe 
desteği verildi. Yaşadığı Kavaklı köyüne dönen 
Basut, kiraladığı 4 dönüm alanda çalışmalara 
hızla başladı. İlk meyvelerini alan Basut, çileği 
güneş enerji sistemiyle çalışan fırında kuruta-
rak, hem ömrünü uzatıp hem de çilekten farklı 
bir ürün elde ederek piyasaya sürdü. 

Batman Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev-
li Ziraat Mühendisi Nilgün Tok’un büyük desteğini 
gördüğü projede sona geldiğini belirten Basut, yaş 
iken kısa olan çileğin ömrünü kurutarak uzattıkla-
rını ve her mevsimde yenebilecek bir meyve haline 
getirdiklerini belirtti. 12 kilo yaş çilekten bir kilo 
kuru çilek elde edildiğini belirten genç girişimci Ba-
sut, paketleme konusunda il yöneticilerinden destek 
beklediklerini ifade etti. 

“Projeyi yaygınlaştırmak istiyorum” 
Bu sayede birçok kadına istihdam sağlanacağını 

da kaydeden Basut, "Projenin başlangıcında 75 ka-

GAP Kalkınma İdaresi 
tarafından finanse edilen ve 
Batman İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından 
uygulanan “Çilekçiliği 
Geliştirme Projesi” 
kapsamında Taşlıdere 
Köyü’nde çiftçilere çilek 
fidesi dağıtım programı 
düzenlendi.

dın ile 5 günlük eğitim sürecinden geçtik. Bu 75 
kadın içerisinden ilk 3’e giren projelerin sahipleri 
Türkiye genelinde yarıştırıldı. Türkiye genelinde 
Ankara’da ödülümü Cumhurbaşkanımızın eşi 
Emine Erdoğan’dan aldım. Aldığım ödül 30 bin 
TL hibe desteğiydi. Bu 30 bin TL hibe desteğiy-
le 4 dönümlük çilek bahçemi kurdum ve güneş 
paneliyle çalışan fırını alarak, bahçemde topla-
dığım çilekleri fırında kurutmaya başladım. Ku-
ruttuğum çilekleri öncelikle iç piyasada sonraki 
dönemlerde de dış piyasada satmak istiyorum. 
Bunun yanında bölgemdeki çilek üreticileriyle 
birlikte çilek kurutmanın yaygınlaştırılmasını 
sağlamak istiyorum” dedi. 

“Kadınlara öncülük etmek istiyorum” 
İleriki zamanlarda da projeler geliştirerek, Sa-

son çileğini dünyaya tanıtmak istediğini dile geti-
ren Basut, “En büyük amacım kadınlara öncülük 
yapmaktır. Sason ilçemizde birçok aile çilek bah-
çesinden elde ettiği gelirle geçimini sağlamakta-
dır. Bahçeden topladığımız çileği yaş olarak sa-
tıyoruz. Çilek meyvesinin tarladan toplandıktan 
sonra 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor ve 
biz bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek çileğin 
ömrünün uzamasını sağlıyoruz” diye konuştu. 

Batman'da 'Çıtır Çileğim' ilk meyvelerini verdi   
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Foça'da Kooperatifler, yem alım sözleşmesi imzaladı
İzmir Bölge Birliğine bağlı 
Bağarası Tarım Kredi Kooperatifi 
ile S.S. Bağarası ve Yenibağarası 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
arasında yem alımı sözleşmesi 
imzalandı. Yapılan anlaşma ile 
aylık 600 ton olan yem ihtiyacının 
200 tonunu uygun fiyatlarla Tarım 
Kredi Yem Sanayi tarafından 
sağlanacağı bildirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya 
Bölge Birliğine bağlı İzmit Tarım 

Kredi Kooperatifince tedarik edilen 
350 ton arpa, 68,75 ton macar fiği, 
82,50 ton tritikale, 75 ton yem bezelye-
si, 14 bin 325 ton süt otu ve 1,375 ton 
mera karışımı tohumu törenle çiftçilere 
dağıtıldı. Tohumluklar çiftçilere %50 
hibe destekli olarak verildi. Ayrıca 
her konuda çiftçiye desteğini sürdüren 
Büyükşehir Belediyesince 400 arıcıya 
yine İzmit Tarım Kredi Kooperatifince 
tedariki yapılan arıcı maskesi, kazma 
aparatı, tütsülük, arıcı eldiveni ve arıcı 
çantasından oluşan set %50 hibe des-
tekli olarak dağıtıldı.

Törende yaptığı konuşmada Bü-
yükşehir Belediyesince tarıma yapı-
lan önemli hizmetler olduğuna dikkat 
çeken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 
“Sanayi şehri olarak bilinse de Ko-
caeli’nin önemli bir tarım potansiyeli 
de var. Bu kapsamda teşviğe yönelik 
çalışmalar önem arz etmektedir. Bu 

anlamda başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız olmak üzere emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.” ifa-
delerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu ise; 
“Eski yıllarda daha büyük bir tarım 
toplumuyduk. Son yıllarda köyden 
kente göç oranının artması ile tarımla 
uğraşan nüfus azaldı. Bizim bir ha-
yalimiz var; kentte ne varsa köyde 
de o olacak. Bu yolda çalışmalarımız 
devam ediyor. Köylerimizde de ya-
şam kalitesini arttırarak kentten köye 
göçleri başlatacağız ve üretimin her 
safhasında olacağız. Ayrıca şimdi bir 
çalışma daha başlatıyoruz çiftçilerimi-
ze gübre desteği sağlayacağız Tarım 
Kredi Kooperatifi yetkilileri ve ilgili 
arkadaşlarımız bu konu üzerinde ça-
lışıyor. Gübreye de %25 hibe desteği 
vereceğiz. İnşallah en kısa zamanda 
Kooperatifimiz ile arkadaşlarımız so-
nuçlandıracaktır bu işi.” dedi.

Çiftçiye destek sürüyor 
Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen % 50 hibe 
destekli tohum dağıtımı töreni Kocaeli Uluslararası 
Fuar Merkezinde yapıldı.

S.S. Bağarası ve Yenibağarası 
Tarımsal Kalkınma Koopera-
tifi ile Bağarası Tarım Kredi 

Kooperatifi'nde imzalanan yem 
alım sözleşmesi için düzenlenen 
törene; Tarım Kredi Kooperatif-
leri İzmir Bölge Müdürü Mücahit 
Asalıoğlu, Tarım Kredi Yem Genel 
Müdürü Hasan Fehmi Kınay,  S.S. 
Bağarası ve Yenibağarası Kalkın-
ma Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Rasih Sümer, Yenibağara-
sı Kalkınma Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Adem 
Meriç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Bağarası Tarım Kredi Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Yen, Kooperatif Müdürü Ömer Fa-
ruk Ocak, Tarım Kredi Yem Satış 
Pazarlama Müdürü Muhammed 
Çığ ve Denizli Şube Müdürü Cem 
Karataş katıldı.

Tire ve Ödemiş'te Toplam 
350 Milyon TL’lik Yatırım 

Yapacaklar
Törende konuşan Tarım Kredi 

Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi 
Kınay Türkiye'nin en büyük 500 
sanayi kuruluşu arasında 153. sıra-
da olduklarını ve ilk 100'e girme-
yi hedeflediklerini söyledi. Kınay, 
“Türkiye'de yem sektörü hızla bü-
yüyor. Yem sektöründe yüzde 7'lik 
pazar payımızı bu yıl yüzde 10'a 
çıkardık. Şu anda toplam 1 milyon 
ton yıllık üretim kapasitesine sahip 
10 fabrikamız var. Bu yıl itibariyle 
Şanlıurfa'da bir yem fabrikasının 
daha temelini attık. Bölge olarak 
İzmir çok yem sattığımız bir bölge. 
Önümüzdeki günlerde İzmir'in Tire 
ve Ödemiş ilçelerinde 350 milyon 
TL yatırımla yaklaşık 100 dönüm 
arazi üzerinde iki fabrika daha kur-
mayı planlıyoruz. Bunun da bilgi-
sini ve müjdesini buradan vermek 
istiyoruz. Bunlardan biri yem üre-
timi diğeri halen tamamen ithalata 
dayalı olan buzağı maması üretimi 

yapacaktır. Bu yatırımla birlikte 
İzmir tarımsal amaçlı hayvancılık 
faaliyetlerinin yürütüldüğü mer-
kezlerden biri olmanın daha da ileri 
segmentine geçecektir.” dedi.

Türkiye’nin hayvancılık ko-
nusunda lider konumda olan bir 
bölgesinde yer aldıklarına dikkat 
çeken Kınay, “Bu bölgenin ihti-
yaçlarını gidermek, geleceğindeki 
stratejik yatırımları yapmak, tarım 
kredi camiası açısından fevkalade 
önemlidir. Her fabrikamızda or-
talama 55, toplamda 550 personel 
istihdam ediyoruz. Yem üretimi 
konusunda dışarıya bağımlılığı 
azaltma yönünde çalışmalar yürü-
tüyoruz. Yem üretimi için dışarıdan 
aldığımız ham maddeleri de Tür-
kiye'de üretip yurt dışına ihracatı 
hedefliyoruz. Bunu da kısa sürede 
sağlayacağız. Bugün iki kooperati-
fimiz arasında yapılan sözleşmeyi 
ve dayanışmayı çok anlamlı ve ör-
nek olarak değerlendiriyoruz. Foça 
ve ülkemiz için hayırlı olsun.” ifa-
delerini kullandı.

'Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile ilk sözleşmemiz'

S.S. Bağarası ve Yenibağara-
sı Kalkınma Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı Rasih Sümer de 
kooperatif olarak ilk defa Tarım 
Kredi Kooperatifleri ile sözleşme 
yaptıklarını bundan sonrada karşı-
lıklı işbirliği ve dayanışmayla or-
tak alışveriş yapacaklarını söyledi. 
Sümer, “İyi şartlarda iyi yem sağ-
layacağımız iyi bir anlaşma yap-
tığımıza inanıyoruz. İlerde bunun 
faydalarını birlikte göreceğimizi 
umut ediyoruz” dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının 
ardından Tarım Kredi Yem Genel 
Müdürü Kınay ve heyeti ile iki 
kooperatifin yetkilileri Yeniba-
ğarası Mahallesindeki bir yoğurt 
fabrikasını gezerek ilgililerden 
bilgi aldılar.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, gübre fiyatlarına ilişkin açıkla-
ma yapmak üzere basın mensuplarıyla 

bir araya geldi. Tarımın en önemli girdisinin 
gübre olduğunu ifade eden Pakdemirli, çift-
çinin tarlasına yeterli gübre atamadığında 
hasatta verim alamayaca-
ğını söyledi. Son zaman-
larda dünyadaki ekonomik 
dalgalara ve kur üzerinden 
yapılan finansal saldırı-
lara değinen Pakdemirli, 
"Çiftçimizin ekmeği-
ne göz diken maksatlı 
kesimlerin bu durumu 
fırsata çevirme çabaları 
sonucunda da kimyevi 
gübre fiyatlarında artış 
yaşandı. Bu fiyat artışla-
rının bir kısmı maliyet ar-
tışından kaynaklanıyorken, 
bir kısmı da kasıtlı ve spekülatif sebeplere 
dayanmaktadır. Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın çiftçi kardeşlerimize açıkladığı 
gibi Tarım Kredi Kooperatifleri üreticimizin 
girdilerini kolaylaştıracak. TMO ise üreti-
cimizin elde ettiği ürünlere alım garantisi 
verecek. Böylece Bakanlık ve çiftçimizin 
birlikte hareket ettiği bir sistem hayata geçe-
cektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin çift-
çiye sahip çıkacağı açıklamasına değinen 
Pakdemirli, "Bakanlık olarak Tarım Kredi 
Kooperatiflerimizle yaptığımız çalışmalar 
sonucunda güzel bir haber vermek istiyoruz. 
Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi tarım kredi 
kooperatiflerimiz, en önemli tarımsal girdi-
lerden birisi olan kimyevi gübre fiyatlarında, 
gübre cinslerine göre değişmekle beraber 
yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak. Ör-
neğin dap gübresinin tonu 3 bin 250 liradan 2 
bin 900 liraya düşmüştür. Yapılan indirimin 
piyasaya yansımasıyla beraber tüm sektörün 
de benzer hassasiyeti göstermesini bekliyo-
ruz. Bunun yanı sıra gübre fiyatlarında aşırı 
fiyat artışı yapan firmaları da takibe aldık. 
Gübre ile ilgili almış olduğumuz bu kararın 
yanı sıra uzun yıllardır artmayan buğday, 
arpa ve prim desteklerini artıracağız. 5 ku-
ruş olan prim desteğini yüzde yüz artırarak 
önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü ve GÜBRETAŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin 
Poyraz, kimyevi gübre fiyatlarında 
yüzde 15'lere varan indirim sağlan-
ması konusunda değerlendirmede 
bulundu. Gübre sektöründe karlı-
lık oranlarının çok düşük olduğuna 
dikkat çeken Poyraz, 
bu sektördeki firmala-
rın tamamına yakını-
nın finansman kulla-
narak girdilerini temin 
ettiklerini, bu finans-
man maliyetlerinin de 
fiyatlara yansıdığını 
söyledi. 

Gübre fiyatlarında 
indirim yapabilmek 
için çalıştıklarını ifade 
eden Poyraz, “Finans-
man da bir maliyet 

unsuru olduğu için bin 625 koope-
ratifimizdeki çiftçilerimizden ön 
sipariş aldık. Sonra da finansman 
noktasındaki maliyeti düşürmek için 
topladığımız kaynağı toplu ödeme 
olarak GÜBRETAŞ'a verdik. Böy-
lece bankaya ödenen ve fiyatlara 
yansıtılan faiz gideri ortadan kalk-

mış oldu. Bankadan faizli kaynak 
kullanılmasını istemedik. Sonra da 
GÜBRETAŞ'ın faiz giderlerinin 
azalmasından dolayı gübre fiyatla-
rında indirim yapmasını sağladık.” 
ifadelerini kullandı.

Finansman maliyetlerini kısma-
dan, karlılık oranlarının çok düşük 

olduğu sektörde 
indirim yapılma-
sının çok müm-
kün olmadığını 
aktaran Poyraz, 
tarımsal üretimin 
artması için üreti-
cinin ve çiftçinin 
yanında olmaya 
devam edecekle-
rini ayrıca % 15’e 
varan indirimli 
satışların başladı-
ğını kaydetti.

Çiftçiyi gübrede faiz 
yükünden kurtaran yöntem

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
GÜBRETAŞ'a yaptıkları toplu ödeme ile bankaya ödenen ve fiyatlara 
yansıtılan faiz giderinin ortadan kalktığını söyledi.

Bakan Pakdemirli’den Gübrede İndirim Müjdesi 
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, "Tarım 
Kredi Kooperatiflerimiz, en 
önemli tarımsal girdilerden 
birisi olan kimyevi gübre 
fiyatlarında, gübre 
cinslerine göre değişmekle 
beraber yüzde 15'lere 
varan indirim sağlayacak" 
dedi. 

TMO üzerinden çiftçimizin önümüz-
deki hasat döneminde hiçbir şekilde 
mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. 
Arpa ve buğday ürünleri üreticisinin 
alın teri ürünlerini dünya fiyatları üze-
rinden alacağız. Bu konuda çiftçileri-
mizin herhangi bir endişesi olmasın. 
TMO piyasaların ihtiyacı olan arpa 
ve buğday arzına da devam edecek. 
Stokları yeterlidir ve takviye edilmek-
tedir" bilgisini verdi.

Çiftçiye 130 milyon lira kaynak
Tarım Kredi Genel Müdürü 

Fahrettin Poyraz da Türkiye'de 
yıllık kimyasal gübre kullanımının 
yaklaşık 6 milyon ton civarında 
olduğunu belirterek, Tarım Kre-
di'nin bunun 2 milyon tonunu üre-
terek piyasaya arz ettiğini bildirdi.

Poyraz, gübre fiyatlarında ya-
pılan asgari indirimin yüzde 11,5 

olduğunu vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

"Bu söylediğim taban fiyat. 
Bunun içinde nakliyesine, mesafe-
sine göre illerde biraz farklılıklar 
oluşabilir ama piyasa fiyatlarının 
ciddi anlamda altına düştüğümüzü 
söyleyelim. Maliyet olarak da bu 
indirimlerle çiftçimize doğrudan 
aklaşık 130 milyon liralık bir kay-
nak aktarmış olacağız."
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Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri, Bereket Sigorta ile 
Bereket Emeklilik ve Hayat 

arasında münhasırlık sözleşmesi im-
zalandı. Sözleşme ile birlikte bin 625 
acente Bereket Sigorta portföyüne da-
hil oldu. Böylelikle Bereket Sigorta 
Anadolu’nun en ücra yerlerine kadar 
ulaşma imkanına kavuştu.

Münhasırlık sözleşmesi, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz ile Bereket Sigor-
ta ile Bereket Emeklilik ve Hayat Ge-
nel Müdürü Mahmut Güngör tarafın-
dan Ekonomi Muhabirleri Derneğinde 
düzenlenen törenle imzalandı. Törene, 
Ekonomi Muhabirleri Derneği Başka-
nı Turgay Türker, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdür Yardımcıları 
Muaz Saka, Özgür Güven, Ahmet 
Bağcı, M. Okan Ateş, Krediler Daire 

Başkanı Yahya Altınkaya, Tarım Kre-
di Kooperatifleri ve Bereket Sigorta 
yöneticileri ile gazeteciler katıldı.

Sigorta faaliyetlerini de faizsiz si-
gorta üzerinden yürüttüklerini belirten 
Poyraz, Bereket Sigorta adı altında 
hem tarımsal faaliyetlerde hem de di-
ğer sigorta faaliyetlerinde aktif bir şe-
kilde çalışmaya başladıklarını aktardı.

Bereket Sigortanın sermayesinin, 
yerli ve milli sermaye olduğunu be-
lirten Güngör ise “Sektöre bakıyoruz; 
yüzde 80’in üzerinde yabancı serma-
ye var. Bu konuda yatırım yapılmış. 
Bu bir bakıma iyi, Türkiye’ye tec-
rübe kattı. Ama bir taraftan da yerli 
sermayeye de düşen sorumluluklar 
var. Hizmet noktasında dengelemek 
lazım. Dünya çok hızlı değişiyor, bu 
değişen koşullarda yabancı sermaye 
ile el ele verip, omuz omuza vermesi 

için yerli sermayenin de güçlenmesi 
lazım. 2017 Ocak ayı itibariyle 2 şir-
kete yatırım yapılarak, yerli sermaye 
olarak burada bir sorumluluk bilinciy-
le faaliyete başlandı. Devam eden bir 
faaliyet üstlenildi ve daha iyi bir nok-
taya getirilmesi için bu sorumluluk da 
üstlenilmiş oldu” diye konuştu.  

Diğer yandan Tarım Kredi Ko-
operatifleri hakkında gazetecilere 
bilg veren Poyraz, amaçlarının ko-
operatif ortaklarının ihtiyacı olan 
girdilerin ekonomik olarak temi-
nindeki süreci işletmek olduğunu 
söyledi. Poyraz, "Ortaklarımıza yıl-
lık yaklaşık 9 milyar lira civarında 
bir kredi kullandırıyoruz. Bunun 
da yüzde 70'ten fazlası ayni kredi 
biçiminde. Buna rağmen, ortakla-
rımızdan geçen sene sonu itibarıyla 
450 milyon lira gibi bir ürün alımı 

gerçekleşmiş. Ciddi bir orantısızlık 
var." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ürettikleri ürünleri 
tüketiciye ulaştırmada daha fazla so-
rumluluk almak olduğunu dile geti-
ren Poyraz, tüketicilerin ihtiyaçlarına 
göre "sözleşmeli üretim" modeliyle 
üretim yapmak istediklerini anlattı.

Poyraz, yurt içinde market zincir-
leriyle iş birliğine gidip kooperatifin 
ürünlerini tüketicilere ulaştırmaya 
başladıklarına işaret ederek, "Dış pa-
zar noktasında İran, Rusya ve Çin 
üzerine bir çalışma yapıyoruz. Çin'e 
teknoloji anlamında satabileceğimiz 
ürün yok ama gıda noktasında Çin pa-
zarı Türkiye'nin gündeme alması ve 
üzerinde çalışması gereken bir pazar. 
Oradaki fuarları takip edip, market 
zincirleriyle görüşmeler yapıp bir pa-
zar oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Genelde küçük ve orta ölçekli çift-
çilerle muhatap olduklarına vurgu ya-
pan Poyraz, şöyle devam etti:

"Büyük çiftçiler başta Ziraat Ban-
kası olmak üzere diğer bankalarla mu-
hatap oluyor. Ziraat Bankasının bize 
kaynak kullandırma maliyeti yüzde 
27. Biz şu anda özel sektörle Ziraat'in 
ortasında bir yerdeyiz. İşin kritik nok-
tası, yüzde 20-23 aralığında toplanan 
mevduatın yüzde 40 oranında tarım 
sektörüne aktarılması. Biz yüzde 27 
ile aldığımız fonu yüzde 29 ile aktarı-
yoruz. Bu anlamda kredi kısmak gibi 
bir durumumuz yok, bulabildiğimiz 
tüm kaynakları tarım sektörünü des-
teklemek anlamında aktarıyoruz."

Poyraz, yurt içinde veya yurt dışın-
da ortaklarla bir katılım bankası kur-
ma hedeflerinin olduğunu belirterek, 
"Çok da uzun olmayan vadede katılım 
bankası anlamında faizsiz sistemle 
böyle bir çalışma yapacağız. Bahset-
tiğim sistem katılım bankalarının bile 
isteyip de yapamadığı bir sistem. As-
lında faizsiz modelin uygulanabilece-
ği en iyi yer Tarım Kredi." ifadelerini 
kullandı.

Çiftçilerin girdi maliyetlerini aşağı 
çekmek için çalışma yaptıklarını dile 
getiren Poyraz, gübre üretim maliyet-
lerini düşürmek için girişimlerde bu-
lunduklarını anlattı.

Poyraz ile Güngör, daha sonra Ta-
rım Kredi ve Bereket Sigorta arasında 
münhasırlık sözleşmesini imzaladı.

Tarım Kredi ve Bereket Sigorta 
münhasırlık sözleşmesi imzaladı

Tarım Kredi Kooperatifleri Groupama ile münhasırlık sözleşmesinin 1 Ağustos 
tarihi itibariyle sona ermesi üzerine Bereket Sigorta A.Ş. Bereket Emeklilik ve 
Hayat A.Ş. ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel 

Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz

Bereket Sigorta ile 
Bereket Emeklilik ve 
Hayat Genel Müdürü 

Mahmut Güngör
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Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
Bereket Sigorta A.Ş. ile Bereket 
Emeklilik ve Hayat A.Ş., sahip 

olduğu güçlü altyapı ve yetkin insan 
kaynağı ile sektörde emin adımlarla iler-
lemeye devam ediyor.

KOBİ’lere Özel Ürün: Bereket 
KOBİ Paket

 Ülke ekonomisinin lokomotifi du-
rumunda yer alan KOBİ’lere özel ola-
rak hazırlanan, Bereketli KOBİ Paket 
ile KOBİ’ler, artık faaliyetleri sırasında 
karşılaştıkları risklere karşı kapsamlı bir 
güvence altında olacak.

Bereketli KOBİ Paket ürünü kapsa-
mında yangın sigortası genel şartlarının 
yanında, deprem, fırtına, dolu ve sel gibi 

doğal afetler, enkaz kaldırma, 3. şahıs 
sorumluluk başlığı altındaki ürün so-
rumluluk, mesleki sorumluluk, otopark 
sorumluluk, çevre kirliliği  teminatları, 
ferdi kaza, hırsızlık, taşıt çarpması gibi 
durumlarda ve bu durumların dışında; 
iş durması, kira kaybı, iş yeri değişikliği 
masrafları, emtea nakliyat, hatalı amba-
lajlardan kaynaklanan bozulmalar, raf ve 
vitrin devrilmesi,  hasar sonrası mimarlık 
mühendislik ve danışmanlık masrafları, 
hasar sonrası yangın söndürme sistem-
lerinin yenilenmesi masrafları, gibi çok 
geniş ek teminatlar sunulmaktadır.

 Tüm bu ek teminat avantajlarının 
yanı sıra Bereketli KOBİ Paketi ürünü 
aynı zamanda sektörde ki benzer ürün-
lere göre hem teminat hem de fiyat açı-

sından en avantajlı ürün olarak da dikkat 
çekmekle birlikte satışı; Acente, Banka 
ve Broker kanallarından yapılmaktadır. 

Eğitime Tam Destek! Eğitim 
Güvencede Sigortası

Hayatın her anında olduğu gibi eği-
tim hayatında da beklenmedik risklere 
karşı, Eğitim Güvencede Sigortası pake-
tini geliştiren Bereket Sigorta, çocukla-
rın eğitim hayatını güvence altına alıyor.

“Çocuklarımızın eğitimi yarım kal-
masın” parolası doğrultusunda Bereket 
Sigorta ekibi tarafından geliştirilen ve 
ülkemizin aydınlık geleceğinin, eğitim 
hayatının beklenmedik risklere karşı gü-
vence altına alındığı Eğitim Güvencede 
Sigortası ile aileler hem çocuklarını hem 

de kendilerini güvence altına alabilecek.
Geliştirilen Eğitim Güvencede Sigor-

tası ile kaza sonucu vefat etmeniz veya 
sürekli sakatlık geçirmeniz durumunda 
çocuğunuzun okul, cep harçlığı, özel ders 
masrafı, servis masrafı, yemek masrafı 
gibi ihtiyaçları Eğitim Güvencede Sigor-
tası’nda belirtilen limitler kapsamında 
güvence altında olacak. Ayrıca işsizlik te-
minatı, kritik hastalıklar teminatına ve hu-
kuksal koruma teminatına da sahip olarak 
kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına 
almış olacak.

Sigorta ile 18-55 yaş arasındaki an-
neler, babalar ya da çocuğun eğitim 
masraflarını üstlenen yakınlar 5-24 yaş 
arasındaki çocuklarını teminat altına 
alabilirler.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaygın ağı ve güçlü ortaklık yapısı ile sigortacılığın tabana yayılmasına öncülük 
eden Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik ve Hayat geliştirdiği iki yeni ürünün tanıtımını yaptı.

iki yeni 
ürün

TARSİM’den yapılan açıklamada bu yıl gerçekleşen 
dolu, hortum ve fırtına nedenli hasarlardan ötürü 

seraların büyük ölçüde zarar gördüğünün altı çizildi ve 
üreticiler sera sigortasını yaptırmaya davet edildi. 

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları ile 
Tarife ve Talimatlar doğrultusunda, standartlara ve 
projesine uygun olarak tesis edilmiş seraların içindeki 
ürünlerle birlikte sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi 
ve içindeki teknik donanımı, yapılacak risk değerlen-
dirmesi sonucuna göre dolu, fırtına, hortum, yangın, 
heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile 
sel ve su baskını nedeniyle meydana gelen kayıp ve za-
rarlara karşı sigortalanabiliyor. Ayrıca üreticiye, çeşitli 
ödeme kolaylıklarının yanı sıra primleri için yüzde 50 
devlet desteği de sunuluyor. 

Sigorta yaptırmak için tek ön koşul; seraların Örtü 
Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı olması. Sonrasın-
da yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla 
poliçeler kolaylıkla düzenlenebiliyor. Poliçe düzenlen-
mesi aşamasında üreticilerimizin poliçesini dikkatlice 
okuması, teminat kapsamında yer alan riskleri öğren-
mesi büyük önem arz ediyor. 

Tarım Sigortası eksperleri tarafından gerçekleştiri-
len risk inceleme işlemleri esnasında, belirtilen durum-

lardan birinin bile tespit edilmesi halinde ilgili teminat 
verilemiyor; 

“Sundurma çatı örtüsü, sera çatı örtüsü ile tek parça 
ise ve sundurmanın dört tarafı kapalı değilse”, “örtü 
parçalanmışsa”, “örtü uygun olmayan yamaya sahip-
se”, “örtüde yırtık varsa”, “plastik örtü çevre betonu 
bağlantısı yoksa, taş ya da toprak ise”, “plastik örtü 
konstrüksiyon (iskelet) bağlantısı yoksa”, “dört tara-
fında çevre betonu yoksa” ve “iskelet malzemesinde 
ahşap destek kullanıldıysa” fırtına teminatı, “plastik 
örtü konstrüksiyon bağlantısı yoksa” veya “örtü par-
çalanmışsa” HORTUM teminatı, meyilli arazilerde yer 
alan seralarda, “istinad duvarı, gerekli olduğu halde 
yoksa veya var ama harçsızsa” heyelan teminatı, sera-
nın “dört tarafında temel duvarı (çevre betonu) yoksa”, 
“plastik örtü çevre betonu bağlantısı yoksa, taş ya da 
toprak ise”, “çevre duvarının dış toprak yüzeyinden 
yüksekliği 0 ise” sel ve su baskını teminatı, serada 
“oluk malzemesi plastikse” veya “oluk malzemesi ge-
rekli ama yoksa” kar ve dolu ağırlığı teminatı verile-
miyor. 

Verilmeyen teminatlar hakkında, belirlenen eksik-
lerin giderilmesi halinde tekrar poliçe başvurusunda 
bulunmanın mümkün olduğu belirtildi. 

Üreticilere sera sigortası uyarısı
Tarım Sigortaları Havuzu 
(TARSİM), üreticileri sera 
sigortalarını zaman kaybetmeden 
yaptırmaları konusunda uyardı ve 
poliçe düzenlenmesi aşamasında 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
hakkında bilgilendirdi.
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Elazığ'da bir girişimci 60 kişi-
lik ekiple ürettiği 200-300 ton 
domatesi kurutup başta ABD, 

Avustralya ve Çin olmak üzere dünya-
ya satıyor. 

Yurtbaşı Beldesinde yaklaşık 10 yıl 
önce 5 kişilik ekiple 10 bin dönüm alan-
da domates üretmeye başlayan Mehmet 
Tosun (48), devletten aldığı hibe deste-
ği ile 100 bin dönüm alanda 60 kişilik 
ekiple çalışıyor. Domates üretimi yapan 
Tosun şimdi dünyaya kuru domates 
ihraç etmeye başladı. 100 bin dönüm 
arazide üretilen domatesler önce kadın 
işçiler tarafından toplanıp ikiye bölü-
nerek güneşte kurutulmaya bırakılı-
yor. Daha sonra kükürtlenip makineyle 
tuzlanan domatesler, günlerce güneşte 
kurutuluyor. Ardından paketlenen kuru 
domatesler, ABD, Avustralya ve Çin 
olmak üzere dünyanın birçok bölgesi-
ne gönderiliyor. Yıllık 200 ile 300 ton 
yaş domates işleten girişimci, üretimin 
çok olduğu dönemlerde bu rakamın 500 
tona kadar çıktığını ifade ediyor. 

"Bu yıl hedef 250 ton domates" 
Üretimin çok olduğu dönemlerde 

500 ton yaş domates ürettiklerini dile 
getiren işletme sahibi Mehmet To-
sun, “Güneydoğu, Doğu Anadolu’nun 
bir bölgesi, iç Anadolu, Karadeniz ve 
Akdeniz bölgesinde herhangi bir ku-
rutma işlemi olmadığı için Elazığ bu 
konuda en cazip illerden bir tanesidir. 
İşletmemizi büyütebilir, ürünlerimi-
zi yeterince çoğaltabilirsek bu bölge 
ege bölgesinden sonra Türkiye’nin en 
büyük sebze ve meyve işleme alanına 

dönüşebilir. Yaklaşık 10 yıldır bu işi 
yapıyorum. Yaptığımız çaba ve gayret 
sadece mücadeleyle alakalıdır. Yani 
çok büyük bir tonaj veya çok büyük bir 
ciro ile çalışmıyoruz ama bu işletmenin 
ya da yaptığımız kurutulmuş domate-
sin ilerde de kurutulmuş sebze ve mey-
venin gelişmesi ve işlenmesi için, bu 
bölgede yerleşik olarak oturması için 
mücadelemizi hep devam ettireceğiz. 
Yıllık 200-300 ton yaş domates, bazen 
üretimin çok olduğu dönemlerde 500 
tona kadar çıkabiliyor. Bu yılki üreti-
mimizi yaklaşık 250 ton planlamasıyla 
yapmaktayız. Ekolojik sebeplerden do-
layı bu yıl Elazığ’da domates üretimi 
yüzde 80 düştü. Bölgemizde sulu ta-
rımın olmaması da bizim üretim anla-

mında sıkıntı çekmemize yol açmakta-
dır. Önümüzdeki günlerde devletimizin 
yapacağı bölgesel kalkınmalarla su-
lama projeleri faaliyete geçerse bizde 
üretimde daha etkin bir yol alırız” dedi. 

"Pazar sorunu yok" 
Kurutulmuş domatesin endüstri-

yel bir ürün olduğuna ve pazar so-
rununun olmadığına dikkat çeken 
Tosun,“ Başta Amerika, Avrupa 
ülkeleri, Avustralya ve Çin başta 
olmak üzere bu bölgelere gönderi-
liyor. Çin'in her zaman Türkiye’den 
kurutulmuş sebze ve meyve konu-
sunda ithalat yapma potansiyeli var. 
Ülkemizdeki tarım faktörleri, girdi 
masrafları, üretim maliyetleri, on-

ların istediği miktarda veya tonajda 
bir seviyeye maalesef gelemiyor. 
Domatesin ekolojik olarak Türki-
ye'nin belli bölgelerinde kurutma or-
tamının olması sebebiyle bu üründe 
pazarla ilgili bir sıkıntı yok"şeklinde 
konuştu.i

Mevsimlik işçilere ekmek kapısı
Yaz mevsiminde çalışmaya geldiği-

ni söyleyen mevsimlik işçilerden Havva 
Mutlu,“ Ergani’den geliyoruz. 4-5 aydır 
burada çalışıyorum. Domatesi hem ek-
meye hem de toplamaya geliyorum. Bu 
iş bizim için destek oluyor çünkü çalışı-
yoruz harçlığımızı çıkarıyoruz. Biz sabah 
5’te işe geliyoruz ve akşam 17’de paydos 
ediyoruz" diye ifade etti. 

Manisa'dan Uzak Doğu'ya balık ihracatı 

Kurutulan domates dünyaya satılıyor 
Elazığ'da bir 
girişimci 60 
kişilik ekiple 

ürettiği 
200-300 ton 

domatesi 
kurutup 

başta ABD, 
Avustralya 

ve Çin 
olmak üzere 

dünyaya 
satıyor. 

Manisa’nın Gölmarmara ilçesi sınırlarında bulunan 
Marmara Gölü'nde balık avlanma sezonunun açıl-

ması ile balıkçılar 'vira bismillah' dedi. 160 üyesi bulunan 
Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi de üyeleriyle baş-
ladıkları balık ticaretinde önemli bir yol kat etti. Marma-
ra Gölü'nde tutulan balıklar başta Çin ve Japonya olmak 
üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edilmeye başlandı. 

Sezonun açıldığını ve balıkçıların satışa başladığını 
belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifinin Mü-
dürü Süleyman Bilir, "Üyeler önce tarıma önem veri-
yor. İkinci planda da balıkçılıktan geçimini sağlamaya 
çalışıyor. Şu an tarım yoğun olduğundan balıkçılarımı-
zın yüzde 50'si tarımda yüzde 50'si balıkçılık yapıyor. 
Gölde sazan, yayın, levrek tutuyoruz. Şu an tuttuğumuz 
levrek Türkiye'de fazla tüketilmediğinden taşeron şir-
ketlerle Çin'e Japonya'ya konserve olarak gönderiliyor" 
dedi. 

Manisa’nın 
Gölmarmara 
ilçesinde 
bulunan 
Marmara 
Gölü'nde tutulan 
balıklar başta 
Çin ve Japonya 
olmak üzere bir 
çok ülkeye ihraç 
ediliyor.  
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Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 2016/17 sezonunda 
270 bin ton karşılığı 419 milyon 159 bin dolar olarak 

kayıtlara geçmişti. 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı miktar bazında son 

9 yılın rekoru olarak tarihteki yerini alırken, bir diğer 
güzel gelişme ise; Uzakdoğu ülkelerine yapılan çekir-
deksiz kuru üzüm ihracatındaki büyük artış oldu. 

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 31 Ağustos 
2018 tarihinde tamamlanan 2017/18 sezonunda Tür-
kiye, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında son 10 yılın 
rekorunu kırarken, Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihra-
cattaki artış dikkati çekti. Uzakdoğu ülkelerine yapı-
lan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 42’lik artışla 
34 milyon 349 bin dolardan, 48 milyon 944 bin dolara 
yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Uzakdoğu 
ülkelerinin payı yüzde 8’den yüzde 11’e çıktı. Japonya, 
9 milyon 652 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihra-
catı ile Uzakdoğu ülkeleri içinde zirvede yer alırken, Ja-
ponya’ya kuru üzüm ihracatımız bir önceki sezona göre 
yüzde 190 artış gösterdi. Çin’e gerçekleştirilen kuru 
üzüm ihracatı ise; yüzde 181’lik artışla 2 milyon 269 
bin dolara geldi. Tayvan’a 2016/17 sezonunda 38 bin 
dolarlık kuru üzüm ihraç edilmişken, 2017/18 sezonun-
da yüzde 3 binlik artışla 1 milyon 211 bin dolara fırladı. 
Tayland, Singapur, Vietnam, Güney Kore kuru üzüm ih-
racatında önemli artış gösteren ülkeler arasında yer aldı. 

Kuru üzüm ihracatında son 9 yılın rekoru 

Çukurova’da ‘beyaz altın’ın eski günlerine dönmesi 
için gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha ek-

lendi. 14 yıl önce başlattığı pamuk ıslah çalışmalarının 
ilk ürünlerini almaya başlayan Yüksek Mühendis Fatih 
Karataş, kendi geliştirdiği Ceyhan 520 pamuk çeşidinin 
hasadına katıldı. Karataş, tamamen yerli üretim olan pa-
muk çeşidinin satışına da başladıklarını söyledi. 

Pamuk tarlasındaki işçilerin hem elle hem de maki-
neyle yaptığı hasatta konuşan Karataş, 2004 yılında baş-
lattıkları pamuk ıslah çalışmaları neticesinde Ceyhan 520 
pamuk çeşidinin, çiftçilerle buluşturulmaya başlandığını 
belirterek, “14 yıllık çalışma sonucunda Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından tescil edilen bu çeşidimizi, çiftçile-
rimize tanıtım safhasındayız” diye konuştu. 

Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm 
sektöründe 2017/18 sezonunu, 279 bin 
343 ton karşılığı 452 milyon 498 bin 
dolarlık ihracatla geride bıraktı. Kuru 
üzüm ihracatı yüzde 8 artış gösterdi. 

Yerli ve milli 
pamuğun 

hasadı başladı  
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Muş'ta geçimlerini çift-
çilikle sağlayan vatan-

daşlar, Muş Ovası’nda yetiş-
tirdikleri karpuzların hasadına 
başladı. Civar illerden Muş'a 
gelerek tarla kiralayan karpuz 
yetiştiricileri, dönemin son 
karpuzunu 81 ile göndermek 
için tırlara yükledi. 

Muş'tan her yıl batı illeri-
ne kapuz sevkiyatı yaptığını 
ifade eden tüccar Yılmaz 
Bayram, diğer illerde karpuz 
hasadında sona gelindiğini 
söyledi. Muş’ta ise karpuz 
hasadına yeni başlandığını 
hatırlatan Bayram, "Muş’un 
karpuzu çok kaliteli, aroması 
ve tadı çok güzel. Bu yüzden 
piyasada rağbet görüyor. Her 
gün tırlara yüklediğimiz kar-
puzları Türkiye’nin her tara-
fına gönderiyoruz. Bu yılın 
mahsulü ise tat ve kilo bazın-
da çok güzel" dedi. 

Muş İl Tarım ve Orman 
Müdürü Mehmet Aydın ise 

Muş'ta sebze ve meyve-
ciliğin önemli bir faaliyet 
kolu olduğunu ifade ede-
rek, "Muş Ovası’nın yakla-
şık 370 bin dönüm alanına 
ekim yapılıyor. 15 bin dö-
nümlük alanına ise karpuz 
ekimi gerçekleştiriliyor. 
Elimizdeki verilere göre 
bu yıl karpuz hasadından 
beklentimiz 60 bin tondur. 
Bunun da kent ekonomisine 
yaklaşık olarak 60 milyon 
TL civarında bir getirisi 
olacak. Ülkemizde Ada-
na’dan başlayan karpuz 
hasadını Diyarbakır takip 
ediyor, en son Muş’ta hasat 
yapılıyor. Yani son tufan ol-
ması ayrıca önem katıyor. 
Türkiye’nin her tarafına 
Muş’tan karpuz gönderiyo-
ruz. Muş karpuzunun özel-
liği fazla sulama olmadığı 
için tatlı ve sulu olması. Bu 
yüzden piyasada tercih edi-
liyor” diye konuştu. 

Kırıkkale’nin Yahşihan 
ilçesine bağlı Kılıçlar 
köyündeki vatandaşla-

rın yüzde 80’i soğan ve pırasa 
üreterek geçimini sağlıyor. Çift-
çiler, bin dönümlük tarım arazi-
lerinden yılda yaklaşık 3 bin ton 
soğan elde ediyor. Kırıkkale Be-
lediyesi tarafından 2014 yılında 
Türk Patent ve Marka Kurumuna 
yapılan başvuru sonrasında 2017 
yılı Ekim ayında tescillenen 'Kı-
lıçlar Soğanı'nın geçmişi bir asra 
dayanıyor. 

Kılıçlar Soğanı Coğrafi İşaretleri 
arasında yerini aldı. Türk Patent ve 
Marka Kurumunca, 'Kılıçlar Soğa-
nı'na ait özellikleri ise şu şekilde ifa-
de edildi: 

"Kırıkkale 'Kılıçlar Soğanı' ola-
rak bilinen kuru soğan tipi, bölgenin 
ekolojik özelliklerine iyi adapte ol-
muş, kendine özgü lezzet ve kalite 
unsurlarıyla bölgede bilinen ve ara-
nan bir ürün haline gelmiştir. Soğa-

nın üretim materyali (tohum) yakla-
şık yüz yıldır. Yıllar boyu kullanılan 
bu tohumlar yabancı tozlanma gös-
termeleri nedeniyle köy popülasyon 
özelliği kazanmıştır. Ayrıca Kırık-
kale Kılıçlar soğanı tohumunun köy 
popülasyon özelliğiyle birlikte ayırt 
edici özellik kazanmasında Kılıçlar 
köyünden geçen ve Kızılırmak’a 
bağlanan çayın köy topraklarını ve-
rimli hale getirmesi, bölgenin coğ-
rafi konumu ve iklim yapısı da et-
kili olmuştur. Yüz yılı aşkın süredir 
üretimi yapılan Kırıkkale Kılıçlar 
Soğanı, sabah kahvaltısı dâhil tüm 
öğünlerde közleme, kavurma, tirit 
vb. yemeklerin ham maddesi olarak 
geçmişten günümüze kadar varlığı-
nı sürdürmüştür."

Türk Standartları Endüstrisi Ku-
rumuna başvuru yapıldığını ifade 
eden çiftçi Aydın Payar, "Soğanımız 
Türkiye’de ilk olarak markalaştı. Köy 
halkımızın yüzde 80’inin gelir kayna-
ğı soğandır. Genelde arazi olarak bin 

Muş ekonomisine 60 milyon TL'lik karpuz katkısı 

dönüme yakın soğan ekiliyor, 3 bin ton soğan 
kaldırıyoruz. Soğanımızın faydalarına gelin-
ce, soğanımız çok yumuşak, tatlı ve lezzetli. 
Soğan hayatımızın sigortasıdır. Soğan sofra-
mızda olmazsa olmaz. Soğan biliyorsunuz bir 
antibiyotiktir. Günde bir baş soğan yesek ina-
nın hiçbir hastalık gelmez” dedi. 

Çiftçi Gülizar Akkaya ise "İşim gücüm 
soğan ekmek. Geçim kaynağım budur. 
Mart'ta bir çıkıyoruz bu ayın sonuna kadar 
devam halen yapmaya. Çocukları okutu-

yoruz. 5-6 soğan doğradımıydı yemek çok 
lezzetli, tatlı olur. Köyde de en güzel yeme-
ği yaparlar diye beni överler. Yemeğin tadı 
soğandır. Çok doğramaktır soğanı. Çok lez-
zet verir, tat verir yemeğe. Aynı et koymuş 
gibi olur tadı. Hastalara şifa. Bir de beyaz 
soğanımız vardır. Onlar daha grip soğuk al-
gınlığına, damar açmaya çok iyidir. Soğanın 
göbeğini oyarız bal koruz. Sulanınca kışın 6 
ay hiç grip falan hasta olmazsın. Güzel lez-
zeti var” diye konuştu. 

Bir asırlık 'Kılıçlar Soğanı'nın 
hasadı başladı Kırıkkale’de geçmişi bir asır olan tescilli 

'Kılıçlar Soğanı'nın ilk hasadı başladı. 
Yılda 3 bin ton soğan elde ediliyor.  

Muş'a çevre illerden gelerek karpuz ekimi yapan çiftçiler, 
yetiştirdikleri ürünü tırlarla batı illerine göndererek kentin 
ekonomisine 60 milyon TL'lik destek sağlayacak.  
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Ordu’nun Mesudiye ilçesinden 
1973 yılında Niksar’a gelerek 
yerleşen Nail Yılmaz ve aile-

si uzun yıllardır cevizcilik sektöründe 
öncü olarak faaliyetlerine devam edi-
yor. Hedeflerinin 50 bin fidan oldu-
ğunu söyleyen Nail Yılmaz, “Türki-
ye’de ve dünyada eskiden Niksar’ın 
cevizi çok meşhurdu, İzmir’in üzü-
mü, Malatya’nın kayısısı, Antep’in 
fıstığı, Giresun’un fındığı neyse bi-
zim Niksar’ın da cevizi de aynıydı. 
Ama bir baktık ki Niksar’ın cevizi 
2000 yılından sonra tamamen kaybo-
lup gitti. Niksar’da ne ceviz kalmış ne 
de bir şey. 2000 yılından sonra bizde 
sahip olduğumuz 200 dönüme yakın 
arazimiuze ceviz dikmeye karar ver-
dik. Ama bu cevizlerin fidanlarından 
çok iyi bir verim alamadık. Kardeşim 
Halis ile birlikte ormanın verdiği 240 
dönüm araziye 10 bin adet yeni ceviz 
fidanı dikmeye karar verdik. 2014 yı-
lında ceviz fidan diktik ve şu anda da 
emeklerimizin karşılığını yeni yeni 
alıyoruz” dedi. 

“Anlatmaya gerek yok,        
gelip görsünler” 

Yılmaz Türkiye’de ceviz üreti-
min yeteri kadar olmadığını da be-
lirterek, “Türkiye’de yetişen ceviz 
takriben 30-35 bin tondur. Bizim 
bölgemizde yaklaşık bin ton ce-
viz çıkıyor, Türkiye genelinde 35 
bin tona yakın ceviz üretiliyor. Bunun 
yüzde 80’i dışarıdan ithal geliyor. Ama 
biz Niksar bölgesinde cevizciliği daha 
da yukarı çıkarmak istiyoruz. Geçen yıl 
Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel 
Eroğlu Tokat’a Niksar’a gelmişti. Sa-
yın bakanımıza burada kendisine ifade 
ettik. Biz ceviz fidanını taşın üzerinde 
bile yetiştiriyoruz bize sadece orman 
tahsisi yapın. Kendisi genel müdürüne 
bölge müdürüne vatandaş ne kadar yer 
istiyorsa verin diye talimat vermişti. Biz 
ceviz fidanlığımızı 50 bine kadar çıkar-
mak istiyoruz ama şu anda 240 dönüm 
yere 10 bin tane ceviz fidanı diktik da-
ğın taşın üzerine, ceviz ekerek bu sayıyı 
50 bine çıkarmayı planlıyoruz. Bundan 
sonra da, eğer ormandan yer bulursak. 

Tokat’ın Niksar ilçesinde Orman 
Bakanlığından kiraladıkları 240 dönüm 
alana diktikleri 10 bin ceviz fidanı ile 
dağı taşı fidanla dolduran ceviz üreticisi 
Nail Yılmaz, hedeflerinin 50 bin fidan 
olduğunu söyledi.  

Dağı taşı ceviz fidanı ile doldurdu

Karadeniz'de muz yetiştirdi Ordu’nun Ulubey ilçesin-
de yaşayan 93 yaşındaki 

Halil Poyraz, fındık bahçesi-
ne diktiği muz ağaçlarından 
meyve almaya başladı.  
İlçeye bağlı Uzun Mahmut 
Mahallesi’nde yalnız yaşa-
yan Halil Poyraz, Karade-
niz’in en önemli tarım ürünü 
olan fındık bahçelerine he-
ves ederek muz ağacı dikti. 
3 yıl önce diktiği ağaçların 
bakımı ve gerekli gübrele-
mesini yapınca meyvelerin 
olmaya başladığını anlayan 
Halil Poyraz, Karadeniz’de 
fındığın yanı sıra alternatif 
olarak çeşitli meyvelerin ye-
tiştiğini aktardı. Diktiği muz 
ağacının meyve vermeye 
başladığı söyleyen Poyraz, 
65 tane muzun bu ağaçta 
gelişmekte olduğunu belirt-
ti. Diktiği muz ağaçlarının 

bir tanesinden oldukça ve-
rimli bir şekilde meyve alan 
Poyraz, zaman içerisinde bu 
verimin yükseleceğine inan-
dığını ifade ederek, “Ben bu 
muz ağacına heves ettim. 
Başka bir yerden alıp diktik-
ten sonra büyütmeye karar 
verdim. Mevsimler değişi-
yor, artık eskisi gibi kış mev-
simi olmadığı için artık muz 
da yetişiyor. Vatandaşlar en 
azından bahçelerindeki boş 
alanlara yemek için dahi olsa 
muz eksin” dedi. 

Muzun yanı sıra bahçe-
sinde çeşitli meyveler de ye-
tiştiren Poyraz, “Her meyve-
yi yetiştirmeye çalışıyorum. 
İnsanlara örnek olacağım. 
Sadece mısır, buğday dik-
mekle olmaz. Ben muzu ye-
tiştirdim ve oluyor” şeklinde 
konuştu. 

Yetkili ve ilgili kişiler buralara gelsin-
ler, görsünler, boş arazileri de vatandaşa 
versinler. Bizim ceviz bölgesi; Niksar, 
Amasya, Taşova, Erbaa, Niksar, Reşadi-
ye, Koyulhisar, Suşehri, Alucra, Şebin-
karahisar’a kadar. Kelkit Vadisine de en 
az 7-8 milyon ağaç dikilir ve hem bölge 
hem de ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlanmış olur.” dedi. 

10 bin ağaca 2 milyon TL 
Yılmaz ceviz fidanlığı için 2 mil-

yon lira yatırım yaptıklarını belir-
terek, “Biz burada 10 bin ağaca 2 
milyon TL yatırım yaptık. Herhangi 
bir yerden teşvik destek yada hibe al-
madan bu yatırımı yaptık. Biz buraya 

yatırım yaparken bin 200 metreden 
elektrik getirdik, 130 metreden su çı-
karttık, 750 metre yükseğe bin tonluk 
havuz yaptık ve 5 bin metre damlama 
sistemi sulama borusu döşedik. Her 
ağacın dibine, 10 bin ağacın dibine de 
damlama sulama sistemini yerleştir-
dik. Şu ana kadar 2 milyon lira harca-
ma yaptık, ormandan yer verilirse 50 
bin ağaç daha dikmek için de her türlü 
harcamayı yapmaya hazırız. Bu sene 
dördüncü sene meyvesini alacağız in-
şallah ama ileriye dönük 50 bin ağaç 
daha yapmayı planlıyoruz her sene de 
yatırımlarımızı artırmayı düşünüyo-
ruz. Anlatmaya gerek yok bürokratlar 
gelsinler görsünler” dedi. 

Fındık bahçesine 
diktiği muz ağaçları 
meyve verdi. 



EYLÜL 2018HABER 20

Kahramankazan’a 15 
Temmuz Şehitleri Bal 
Ormanı kuruldu. 

Sanayinin yanı sıra tarım ve hay-
vancılık alanındaki faaliyetlerle 
de ön plana çıkan Kahraman-

kazan’a 15 Temmuz Şehitleri Bal Or-
manı kuruldu. Türkiye’de arıcılık sek-
törünün merkezi olarak nitelendirilen 
Kahramankazan’da kurulan bal ormanı 
yalnızca Ankara değil Türkiye ekono-
misine ciddi katkılar sağlayacak.  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan Kahramankazan'ın Yassıören Köyü 
Sinap Tepe mevkiine 15 Temmuz Şehit-
leri Bal Ormanı kuruldu. Binlerce ko-
vanın bulunduğu ormanla, atıl durumda 
bulunan bitki örtüsü değerlendirildi. Or-
mana ayrıca bal üretiminde etkili olan 
ağaç ve çiçekler dikilirken, arı evleri de 
inşa edildi. 

Arıcılığın merkezi 
Kahramankazan, ana arı üretimi 

yapan 15 ticari işletmeden 12'sini ilçe 

sınırlarında bulunduruyor. Türkiye’de 
ana arı üretiminin yüzde 65’i de yine 
Kahramankazan’da gerçekleştiriliyor. 
Kahramankazan, 1978’de Türkiye Kal-
kınma Vakfı tarafından kurulan ve o 
dönemde dünyadaki emsalleriyle boy 
ölçüşen arıcılık entegre tesislerine ev 
sahipliği yapıyor. Kahramanakazan bu 

anlamda arıcılık sektöründe Türkiye’de 
değil dünyada bir marka olma özelliği-
ni sürdürüyor. Kahramankazan, kurulan 
bal ormanı ile artık bal üretimi konu-
sunda da dünya ile yarışır konuma yük-
selmek için kolları sıvadı. Türkiye'deki 
arıcılık sektörüyle uğraşan üreticilerin 
bir araya gelerek oluşturduğu Arıcılık 

Ürünleri ve Malzeme Sanayicileri Der-
neği'nin merkezi de Kahramankazan'da 
bulunuyor. Atıl durumdaki bitki örtüsü-
nün canlandırıldığı bölgede bal üretimi 
konusunda şartları sağlayan girişimcile-
re de destek verilecek. Kahramankazan 
sınırlarında bulunan bal üreticileri sayı-
sının da bu sayede artması bekleniyor. 

Arıcılığın kalbine bal ormanı  

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Mezunu 
Muhammed Kral, iki yıl önce bir 

proje kapsamında daha önce bulduğu 
az sayıda yerli tohumla bir dönümlük 
bahçesinde bir deneme yaptı. Deneme 
sonrası verimli bir hasat alan Kral, 
bahçesinden elde ettiği tohumlara ek 
olarak, Türkiye’nin birçok noktasın-
dan da yerli tohum topladı. Topladığı 
yerli tohumları oluşturduğu 27 dö-
nümlük arazide çoğaltmayı başaran 
Kral, tarlasında 104 çeşit domates, 
54 çeşit biber, 42 çeşit kavun, 26 çe-
şit karpuz, 9 çeşit patlıcan ve 11 çeşit 
salatalık ile fasulye, bamya, mısır gibi 
sebzeler yetiştiriyor. Konuya ilişkin 
İHA muhabirine konuşan yerli tohum 
üreticisi Muhammed Kral, birim alan-
da daha fazla ürün elde etmek için 
GDO’lu (Genetiği değiştirilmiş orga-
nizmalar) tohum ve kimyasallar kulla-
narak üretim yapıldığını ve dolayısıyla 
hem toprakların, hem de insan sağlığı-
nın tehlike altına girdiğini belirtti. 

“Kaybolan çeşitlerimizi 
yetiştirip, korumaya 

çalışıyoruz” 
Anadolu’da yıllarca ekilen ve soyu 

muhafaza edilen sebzelerin, ilk günkü 
orijinalliğinde özlenen tat ve kokuda 
tarlalarında yetiştirmeyi başardıklarını 
ifade eden Kral, sebze ve meyvelerin 
tohumlarını çoğaltarak devletin tohum 

bankasına bağışlamayı hedefledikleri-
ni söyledi. Yerli tohum üreticisi Kral, 
“Ülkemizin dört bir yanından toplanan 
yerli tohumlarla üretimler yaptık. Biz 
bu tohumları doğal yollarla ıslah edip, 
geliştirip kendi tohumlarımızla üretim 
yapıyoruz. Kaybolan çeşitlerimizi kar-
şılık gözetmeden yetiştirip, korumaya 
çalışıyoruz. Fakat istediğimiz ilgiyi 
görmek bir yana pazarda dahi kendi-
mize yer bulamıyoruz. Milli değerler 
söz konusu olunca karşılık beklemeden 
her zaman yanımızda olan Van Gölü 
Havzası Florası Derneği Başkanı Fuat 
Eser gibi Van Valisi, İpekyolu ve Tuş-
ba Kaymakamlıkların yanımızda olup 
bize destek vermelerini ve değerli oldu-
ğunu düşündüğümüz bu projeye sahip 
çıkmalarını ümit ediyoruz” dedi. 

Tamamen doğal süreçler ve gele-
neksel tarım yöntemleri kullanarak 
ürettikleri ürünlerden dolayı yetki-
lilerden destek talep eden Kral, “Biz 
burada herhangi bir ilaç kullanmadan 
üretim yapmaya çalışıyoruz. Kaybol-
makta olan çeşitlerimizi de koruyup 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çok fazla 
emek veriyoruz. Hastalıklardan insa-
nımızı korumaya çalışıyoruz. Bunun 
için de bize destek vermelerini rica 
ediyoruz. Biz milli değerlerimizi gö-
zetirken, bürokratlarımızın da her za-
man yanımızda olmalarını istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Islah edilen tohumlar ile 
doğal ürün yetiştiriliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Mezunu Muhammed 
Kral, Islah edilerek geliştirdiği 
yerli tohumları çoğaltarak, 
devletin tohum bankasına bağışta 
bulunmak istiyor.  





EYLÜL 2018HABER 22

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde topraksız tarım 
uygulamaları ile ilgilenen bir kişi, 5 ayrı 
ürünü bir araya getirerek topraksız tarım 
malzemesi ortaya çıkardı. Beşi bir yerde 
adı verilen bu ürünle dileyen herkes ister 
balkonunda isterse de terasında dilediği 
ürünü yetiştirebilecek.  

Çorlu’da ikamet eden 
ve artık insanların şe-

hirlerde ve büyük yerleşim 
yerlerinde her zaman tarımla 
uğraşmanın özlemini çek-
tiklerini kaydeden Turhan 
Engin kendisinin de bu öz-
lemden hareketle topraksız 
tarım uygulamaları ile ilgi-
lenmeye başladığını söyledi. 

Şimdi topraksız tarım 
denilen yöntemle insanlar 
artık balkonlarında kendi 
ihtiyaçları olan sebzeleri 
meyveleri yetiştirebiliyor-
lar diyen Engin, “Ben de bu 
konuda yıllarca değişik ça-
lışmalar yaptım ve toprak-
sız tarımda kullanılan adını 
beşi bir yerde koyduğum 
beş malzemenin karışımın-
dan oluşan bir topraksız ta-
rım agregatı keşfettim. Bu 
malzemeler kokopit, perlit, 
torf, ponzataşı ve vermikü-
litten oluşuyor. Belirli bir 
formüle göre su ilavesi ile 
bunları karıştırdığımız za-
man beşi bir yerde olarak 
adlandırdığımız agregatı 
elde etmiş oluyoruz. Bu beş 
ürünün her biriyle de ayrı 
ayrı bitki yetiştirmek müm-

kün ama şöyle bir problem 
açığa çıkıyor. Kokopiti, 
torfu ya da perliti tek tek 
kullandığınızda bunların 
kullanım ömrü çok kısa 
oluyor. Bir yıl bilemediniz 
iki yılda bu malzemeyi at-
mak zorunda kalıyorsunuz. 
Oysaki beşi bir yerde için-
de bağlayıcı ve tutucu mal-
zemeler olduğu için 4 ila 6 
yıl arasında kullanım ömrü 
olan bir malzeme olarak 
karşımıza çıkıyor” dedi. 

Turhan Engin ayrıca, 
“Evinizin balkonunda tera-
sınızda, apartmanların ortak 
alanlarında bahçelerinizde 
bu gibi uygulamalar yapa-
bilirsiniz. İsterseniz bir met-
rekarelik bir saksı isterseniz 
yüz metrekarelik sera da ola-
bilir. Toprağa göre çok daha 
hafif ve steril bir malzeme 
aynı zamanda piyasada bah-
çe toprağı adıyla satılan ha-
zır topraklar gibi bir yıllık iki 
yıllık bir kullanım ömrüne 
sahip değil. Bunun ekono-
mik kullanım ömrü 4 yıl. 
Maksimum kullanım ömrü 
de 6 yıl olarak belirlenmiş 
vaziyette” diye konuştu. 

5 malzemeyi bir araya getirdi ürün yetiştirdi  

Topraksız tarım uygulaması ile her 
yerde ürün yetiştirmek mümkün...

Domaniçli üretici Ahmet Özoğul, ilçede bu 
yıl bin 500 dönüme nohut ekildiğini belirt-

ti. Özoğul, devlet desteği ve artan fiyat nedeniy-
le çiftçinin memnun olduğunu ifade etti. Özo-
ğul, "Geçtiğimiz yıl 500 dönüm arazide nohut 
ekimi gerçekleştirdik. Buradan elde edilen ge-
lir ve nohudun kalitesinden dolayı 250 dönüm 
azkan nohut tohumu hibe edildi. Bu destekler 
ve geçen yılki nohut fiyatları da çiftçimizi teş-
vik etti. Çiftçimiz ve ürün satın alan toptancılar 
nohuttan memnun kaldı. Önümüzdeki yıllarda 
toplu ekime daha fazla önem vereceğiz. Bu tem-
po ile devam ettiğimiz takdirde Domaniçimizin 
nohudu bir marka haline gelecek. Ayrıca, çilek, 
üzüm, fasulye ve ceviz gibi ürünlerde ilçemizde 

on numara kalite sağlanmaktadır. Bunun yanı 
sıra nohut kalitesi de oldukça fazla bu sebeple 
artık markalaşma yoluna gitmek için çalışmala-
rımız var. Çünkü Domaniç’te yetişen ürünlerin 
tadı çok lezzetlidir” dedi. 

Çiftçi Muttalip Türk ise “İlk kez geçen yıl 
nohut ekimi gerçekleştirdim. Bu sene kullanıl-
mayan tarlalara da ekim yaptım. Bu ekim yaptı-
ğım alanı 20 yıldır kimse kullanmadı. Arkadaş-
lar ile 70 dönüm araziye ekim gerçekleştirdik. 
Bana burada nohut yetiştiremezsin domuz girer, 
ayı girer dediler. İyi ki ekmişim, Domuz da gel-
medi, ayı da gelmedi. Verim de çok güzel oldu” 
ifadelerini kullandı. 

Nohut üreticisinin 
yüzünü güldürdü

Teşviklerin artmasıyla çevre köylerin de nohut ekimine yöneldiği 
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde çiftçilerin yüzü nohut ile güldü.  



MS 250
Silindir hacmi 45,4 cm3

Motor gücü 2,3 kW / 3,1 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 230
Silindir hacmi 40,2 cm3

Motor gücü 2,0 kW / 2,7 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

Silindir hacmi 30,1 cm3

Motor gücü 1,3 kW / 1,8 BG

Ağırlık 3,9 kg*

Pala uzunluğu 40 cm

Zincir tipi 1,3 mm 3/8” P PMC 27,5 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 170

STIHL 1 Litre motor yağı alana

YIL GARANTİ4

MS 361
Silindir hacmi 59,0 cm3

Motor gücü 3,4 kW / 4,6 BG

Ağırlık 5,6 kg*

Pala uzunluğu 50 cm

Zincir tipi 1,6 mm 3/8” RSC 36 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumdaPazarda gücünü ve güvenilirliğini ispat ederek isim yapmış, ağır işlerin vazgeçilmez 
yardımcısı. Konvansiyonel motorlara kıyasla %20’ye varan yakıt tasarrufu.

Kompakt, denenmiş ve test edilmiş temel ekipman ile giriş seviyesi modeli. 
Budama, yakacak odun kesimi ve kereste işlerinde kullanılabilir.

Örnek güç-ağırlık oranı. Kereste işlerinde, yakacak odun 
ve küçük ağaçların kesilmesinde kullanılabilir.

Düşük titreşimli, kompakt motorlu testere. Uzun ömürlü hava filtresi ve 
STIHL anti-vibrasyon sistemi.Yüksek kesim performansı ve kullanıcı konforu. 
Yakacak odun ve küçük ağaçların kesilmesinde kullanılabilir.
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