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Tarım Kredi Kooperatifleri Ocak ayı süresince birçok iş birliğine imza attı. Ortak ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla Meyve Suyu 
Endüstri Derneği, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Anadolu Üniversitesiyle iş birliği pro-
tokolü imzalandı. Ayrıca Kayseri Şekerin sigorta işlemlerinin Bereket Sigorta aracılığıyla yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
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Tarım Kredide 'iş birliği' zamanı

Tarım Kredi Kooperatifle-
ri ile Bereket Sigorta ara-
sında yapılan iş birliğiy-
le, çiftçilerin Tarım Kredi 
Kooperatiflerine ortak ol-
mak için ödemeleri gere-
ken ortaklık payları, Be-
reket Sigorta tarafından 
karşılanacak.
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Genel Müdürü

Dr. Fahrettin Poyraz

Bereket Sigorta 
Genel Müdürü 

Mahmut Güngör

Bereket Sigortadan
Çiftçinin ortaklık payları
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"Aracılar 
kendilerine 

başka iş bulsun"

İşyurtları Kurumu 
ile karma hayvan 
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, İl Se-
çim İşleri Başkanları 

toplantısında yaptığı açıklama-
da nişasta bazlı şeker kotasının 
yüzde 5’ten yüzde 2 buçuğa in-
dirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Burada nişasta bazlı şeker 
kotalarıyla ilgil imüjdeyi açık-
lamak istiyorum. Geçen yıl 
yüzde 5'e düşürdüğümüz ni-
şasta bazlı şeker kotasını yüz-
de 2.5'e indiriyoruz. Böylece 
milletimiz arasında tartışma 
konusu olan nişasta bazlı şe-
ker kullanımını oldukça düşük 
bir seviyeye çekmiş oluyoruz. 
Halkımızın sağlıklı ve güvenli 
gıdaya ulaşması için üzerimize 
düşeni yapacağız." dedi.

"Düzenlemeyle yaklaşık 
500 bin ton pancarın 

kota kapsamında 
ilave üretilmesi söz 
konusu olacak ve 

kotanın artırılmasıyla 
üreticilerimiz 
rahatlayacak" 

Nişasta bazlı şeker kota-
sının yüzde 2,5’e düşürülme-
si konusunda açıklama yapan 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, "Düzenle-
meyle yaklaşık 500 bin ton 
pancarın kota kapsamında 
ilave üretilmesi söz konusu 
olacak ve kotanın artırılma-
sıyla üreticilerimiz rahatla-
yacak" dedi.  

Bakan Pakdemirli, nişasta 
bazlı şeker kotasının yüzde 
2,5’e düşürülmesi konusunda 
açıklama yaptı. Bakan Pak-
demirli, "Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Genel Merkezi'nde 
'Genişletilmiş İl Seçim İşleri 
Başkanları Toplantısı'ndaki 
konuşmasında NBŞ kotasının 
yüzde 2,5’e düşürüleceğine 
yönelik açıklamada bulun-
muş, şeker pancarı sektörüyle 
vatandaşımız tarafından bu 
açıklama memnuniyetle kar-
şılanmıştır. 4634 sayılı Şe-
ker Kanunu gereğince, şeker 
kotaları Cumhurbaşkanlığı 
makamınca belirlenmektedir" 
ifadelerini kullandı. 

2001 yılında yayımlanan 
Şeker Kanunu çerçevesinde 
yüzde 10 olarak belirlenen 
NBŞ kotasının geçen yıl yüz-
de 5’e düşürüldüğünü kayde-
den Pakdemirli, "Yapılacak 
düzenleme ile bu oran yüzde 
2,5’e çekilecek ve halkımızın 
sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaş-
ması için gereken yapılmış 
olacaktır. Ayrıca bu düzenle-
meyle yaklaşık 500 bin ton 
pancarın kota kapsamında ila-
ve üretilmesi söz konusu ola-
cak ve kotanın artırılmasıyla 
üreticilerimiz rahatlayacak. 
NBŞ kotasının düşürülmesin-
de olduğu gibi vatandaşları-
mızın gıda sağlığını korumaya 
yönelik çalışmalarımız bun-
dan sonra da devam edecek" 
açıklamasında bulundu. 

Nişasta bazlı şeker kotası düşürülüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'ten yüzde 2 
buçuğa indirileceğini açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay’ı makamında ziyaret etti.
Genel Müdür Poyraz, ziyarette, Ta-

rım Kredi Kooperatifleri ve gerçekleştir-
dikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı 
ziyareti sırasında Genel Müdür Poyraz’a, 
Genel Müdür Yardımcıları Dr. Ahmet 
Bağcı ve M. Okan Ateş eşlik etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Oktay ise, nazik ziyaretlerin-
den dolayı teşekkürlerini iletti.

Fahrettin Poyraz’dan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay’a ziyaret

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli
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Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi 
(HRÜ) Ziraat Fakültesi ev sahip-
liğinde 'Tarım Öğretiminin 173. 
Yılı Etkinliği' düzenlendi.

Üniversitenin Osmanbey Kam-
püsü, Ziraat Fakültesinde düzenlenen 
kutlama etkinliğine; Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü Dr. Fahret-
tin Poyraz, Harran Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof.Dr. Recep Çiğdem, Şanlıur-
fa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Yusuf Aktaşoğlu,  Şanlıurfa Tarım İl 
Müdürü Murat Çakmak, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Müdürü 
Raif Atayık, Ziraat Mühendisleri Odası 
Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şaka, 
öğretim elemanları ve çok sayıda üni-
versite öğrencisi katıldı.

Etkinlikte, kooperatiflerin işleyişi 
ile ilgili bilgi veren Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, ülke genelindeki kooperatiflerin 
çiftçinin en önemli destekçilerinin ba-
şında geldiğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin her 
geçen gün kendisini yenilediğini vur-
gulayan Poyraz, “Ürünün üretimini bir 
süreç olarak kabul etmemiz gerekiyor. 
Fidelerin oluşturulması, ürünün tedarik 
edilmesi, çiftçiye ulaştırılması, hasat 
edilmesi, işlenmesi, pazara arz edilmesi 
gibi tüm safhalarda kooperatifler olarak 
yer almamız gerekiyor. İyi organize ol-
mamız, geleceği inşa etme noktasında 
da sorumluluktan kaçmamamız lazım. 
Yapacak çok işimiz var. Bu ülkeye bor-
cumuz çok. Bizden sonra da gençler 
bıraktığımız yerden ülkemizi daha ileri 
noktaya taşıyacaktır.” diye konuştu.

HRÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Recep 
Çiğdem de Şanlıurfa'nın dünyada tarı-
mın yapıldığı ilk topraklar arasında bu-
lunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın Şanlıurfa'ya yüklediği ziraat ve 
tarım şehri hedefi doğrultusunda çalış-
malar yaptıklarını anlatan Çiğdem, üni-

versite olarak tarımsal faaliyetlere her 
zaman öncelik verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin tarım potansiyelini her 
geçen gün daha iyi kullanmaya başladı-
ğını aktaran Çiğdem, “Ülkemizde bir-
çok ziraat fakültesi ve onlardan mezun 
olan öğrenciler var. Bu potansiyeli de-
ğerlendirebilmek adına gençleri topra-

ğa yönlendirmemiz gerekiyor. Üretim, 
hasat, işleme konularını iyi bilen, dağı-
tım ağını yönlendirebilen kurumların 
işbirliğiyle ülkemizin ekonomisi daha 
da canlanacaktır. Bu konuda koopera-
tifler vasıtasıyla yönlendirmenin ciddi 
anlamda katkı sağlayacağını düşünü-
yorum.” dedi.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   

2019 OCAK 
SAYI 558

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

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
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Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
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Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
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Yazı İşleri Müdürü       Cenk ESEN
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İletişim hattı       444 4 855
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KÜTAHYA İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA Hikmet BAYKUŞLAR
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 
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BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Poyraz, “Üretim safhasının tamamında 
yer almak istiyoruz”'Tarım Öğretiminin 173. Yılı' 

etkinliğinde konuşan Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Fahrettin Poyraz, 
ürünün üretim safhasının 
tamamında yer almak 
istediklerini söyledi.

Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz Şanlıurfa programı 

kapsamında, Şanlıurfa Bölge Bir-
liği, Gübretaş, Bereket Sigorta, 
Bereket Emeklilik ve Hayat Bölge 
Müdürlükleri ile Akziyaret, Suruç 
ve Birecik Tarım Kredi Koopera-
tiflerine ziyarette bulunarak;  ça-
lışmalar hakkında Şanlıurfa Bölge 
Müdürü Raif Atayık’tan bilgi aldı.

Poyraz, ziyaretlerin akabin-
de Tarım Kredi Yem'in Şanlı-
urfa'da 50 milyon TL yatırım 
bütçesiyle yapımı devam eden 
250 bin ton kapasiteli karma 
hayvan yemi fabrikasında ince-
lemelerde bulundu.

Genel Müdür Poyraz’dan Şanlıurfa Bölge ziyareti
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Şanlıurfa’ya giderek incelemelerde bulundu.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
imza töreninde yaptığı konuşma-

da, “Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün 
17 bölge birliği, 1625 kooperatif, 206 
hizmet bürosu, 13 şirketi, 8 bin 597 
çalışanı, 25 milyar TL aktif büyüklüğü 
ile yalnız 850 bin ortağının değil, aynı 
zamanda da gıda arzı noktasında 80 mil-
yon insana ulaşma kapasitesine sahip 
büyük bir aile. Bir tarafta çiftçilerimize 
hizmet etmeyi hedeflerken, bir taraftan 
da 82 milyon nüfusumuza ulaşan bir 
kuruluşuz. Faaliyet alanlarımızda çiftçi-
lerimizin ihtiyacı olan tarımsal girdileri-
nin temini noktasında çalışma yaparken 
aynı zamanda da çiftçilerimizin ürettiği 
ürünleri değerinde alınması ve pazara 
ulaştırılması noktasında sorumluluk üst-
leniyoruz. 40'ın üzerinde ürünü çiftçiler-
den alıp tüketicilerle buluşturduk. 2018 
yılında çiftçilerimizden 772 milyon TL 
bedel ile 620 bin ton tarımsal ürün ala-
rak, şirketlerimiz ve özel sektör firma-
larına satışını yaptık. Öncelikli hedefi-
miz kısa vadede bu rakamı 1,5 milyar 
TL’ye çıkarmak. Daha sonra da 5 milyar 
TL’ye ulaşmak. Burada özellikle sana-
yicilerimizle yapacağımız işbirliğini 

önemsiyoruz. Ürün ve üretim planlama-
sı noktasında ne yazık ki kopukluk var. 
Bir taraftan vatandaş üretici olarak 'ürün 
para etmiyor' diye şikayetçi diğer taraf-
tan da tüketici de 'niye ürünü bu fiyattan 
alıyoruz' diye şikayetçi. Aynı zamanda 
sanayicimiz de bu konudan şikayetçi. 
Çünkü bugünkü sistemimizde bir aracı 
problemimiz var. Bunun konuşulması 
ve yerine sağlıklı bir sistemin konulma-
sı gerekiyor. Ürünün pazarın ihtiyaçla-
rı doğrultusunda üretilmesi, süreçlerin 
planlanması ve piyasa fiyatlarında her-
kesin kazanç sağlayacağı şekilde fiyat-
landırılması son derece önemli. Tarım 
Kredi olarak bu dengesizliğin ortadan 
kaldırılması için sorumluluklarımızı 
artıracağız. Temel prensibimiz olarak 
talebe bağlı üretim modeli oluşturmak 
istiyoruz” dedi.

Bu alanda gerek kurumlar arası iş-
birlikleri gerek toplu satış çalışmaları-
nı sürdürdüklerini kaydeden Poyraz, 
“Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
en büyük tedarikçilerinden biri biziz. 
Yine Kredi Yurtlar Kurumu ile başlat-
tığımız çalışma ile Türkiye genelinde 
yurtta kalan öğrencilerimizin temel 
gıda maddelerinin tedariki doğrudan 

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
yapılmakta. Çeşitli üniversite ve kamu 
kurumlarıyla da benzer çalışmalarımız 
devam etmekte. Ortaklarımızın pazar 
kaygısı duymadan, güvenle ekim ya-
pabilmeleri ve piyasa dengesinin de 
korunması amacıyla sözleşmeli üretim 
modeli çalışmaları yapıyoruz. Bu sis-
temle çiftçilerimiz de sanayicilerimiz 
de memnun. Bu sistemde memnun ol-
mayan bir kaç aracı kendilerine başka 
iş bulsunlar ve makul fiyatlarla bu işi 
yapmanın yollarına baksınlar. Bun-
dan sonra MEYED'le sadece vişnede 
değil, kayısı şeftali ve kiraz üzerine 
de önümüzdeki dönemde 200 bin ton 
civarında bir alım hedefliyoruz. İle-
riki dönemlerde de hem sanayi hem 

perakende sektöründe yer alan aktör-
lerle, kooperatiflerle daha fazla iş bir-
liği yaparak, tarafların mağduriyetleri-
nin azaldığı ortak paydanın çoğaldığı 
yeni projelere imza atacağız." ifadele-
rini kullandı.

MEYED Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Güney de, sektörde hammadde 
tedariği güvenliğinin önemine dikkati 
çekerek, “Her yıl yaklaşık 1 milyon ton 
meyve sanayiciler tarafından işlenmek 
üzere alınmakta. Dünyada Türk meyve-
sine büyük bir talep var. Biz de bunu de-
ğerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Meyve Su-
luk Meyve Satış Sözleşmesi Protokolü' 
imzalanarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.

"Aracılar kendilerine başka iş bulsun"
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Meyve Suyu 
Endüstri Derneği (MEYED) arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Protokolle, MEYED üyesi meyve suyu 
üreticilerinin hammadde ihtiyacı olan vişne, kayısı, 
şeftali ve kiraz Tarım Kredi Kooperatifi ortağı çiftçilerin 
üretiminden karşılanacak.
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Tarım Kredi Kooperatifleri 
şirketlerinden Tarım 
Kredi Yem ve Adalet 
Bakanlığı Ceza İnfaz 
Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumu 
arasında karma hayvan 
yemi tedariki konusunda 
iş birliği protokolü 
imzalandı.

Tarım Kredi ve İşyurtları Kurumu arasında iş birliği

Dokuz Eylül Üniversitesi,  tarım üre-
ticisine ve ülke ekonomisine destek 

vermek, aynı zamanda verdiği hizmetin 
kalitesini arttırmak amacıyla Tarım Kre-
di Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği ile 
protokol imzaladı. Bu işbirliği protokolü 
ile personel ve öğrencilerin yararlandığı 
yerleşke, yurtlar ve Rektörlükte bulunan 
yemekhanelerde gıda güvenliğine uygun 
milli ve yerli ürünler kullanılacak.

İmza törenine, Bölge Müdürü Müca-
hit Asalıoğlu, Merkez Birliği Kurumsal 
Satış ve Müşteri İlişkileri Müdürü Erol 
Apaydın, DEÜ Genel Sekreteri Dr. Saip 
Tiryakioğlu ve İzmir Bölge Müdür Yar-
dımcısı Adnan Yusuf Güney katıldı.

Protokolün iki kuruma da hayırlı 
olmasını dileyen İzmir Bölge Müdürü 
Mücahit Asalıoğlu, “Tarım Kredi Koo-
peratifleri olarak ülkemizin güzide üni-
versitelerinden biri olan Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden son 
derece memnunuz. Ülkemizin 4 köşe-
sinde üretilen sağlıklı gıda ürünleri, öğ-
rencilerimizin sofrasına sorunsuz şekilde 
ulaşacak. Öncelikle 1 yıl olan protokolün 

önümüzdeki yıllarda da devam etmesini 
arzuluyoruz. Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sek-
reteri Dr. Saip Tiryakioğlu, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile yapılan işbirliğinin ta-
rıma, çiftçiye ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacağını söyledi. Tiryakioğlu, “Ku-
rulduğu günden buyana bilimsel ve altya-
pı olanaklarını geliştiren üniversitemiz; 
üreticimize ve ülke ekonomisine katkı 
sağlama, Dokuz Eylül Üniversitesi aile-
sine de hizmetin en iyisini sunma gayreti 
içerisindedir. Bu amaçla üniversitemiz, 
Tarım Kredi Kooperatifi ile işbirliği pro-
tokolü imzalamıştır. Artık üreticimizden 
direkt olarak ürün alacağız. Böylelikle 
hem çiftçimizi hem tarımı hem de ülke 
ekonomisini destekleyeceğiz. Bu proto-
kolle öğrencilerimize önümüzdeki 1 yıl 
süresince üreticilerden temin edilen gıda 
maddelerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Milli ve yerli ürün kullanmayı önceleyen 
çalışmalarımız artarak devam edecek. 
Protokol çiftçimize, Bölge Birliğimize  
ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi. 

Üreticiden öğrenciye 
gıda dönemi

İmzalanan iş birliği protokolü uyarın-
ca, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Ku-
rumları ile Tutukevleri İşyurtları Ku-

rumuna bağlı işletmelerin karma hayvan 
yemi başta olmak üzere çeşitli ihtiyaç-
larını Tarım Kredi Yem tedarik edecek. 
Protokol, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan 
Fehmi Kinay ve Adalet Bakanlığı Ceza 
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtla-
rı Kurumu Daire Başkanı Murat Atan ta-
rafından düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Poyraz, “Tarım 
Kredi Kooperatifleri, Türkiye’nin en 
büyük çiftçi ailesi. Yaklaşık 850 bin 
aktif ortağıyla, bir taraftan tüm çiftçi-
lerimizin girdi ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında faaliyet gösterirken, di-
ğer taraftan da çiftçilerimizin ürettiği 
ürünleri değerlendirme ve onları paza-
ra, tüketiciye ulaştırma anlamında da 
sorumluluk üstlenmekte. Tarım Kredi, 
hem kooperatif olarak hem de sahip 
olduğu şirketlerle hizmet sunma gay-
reti içinde. Bugün bu şirketlerimizden 
bir tanesi olan Tarım Kredi Yem AŞ. ile 
onların ürettiği yem ve buna bağlı di-
ğer ürünlerin, Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri İşyurtlarındaki ihtiyaçların 
karşılanması noktasında bir ortaklık 
protokolüne imza atacağız. Her iki ta-
rafa da bu işbirliği protokolünün hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile 
üreticilere hizmet vermeye devam et-
tiklerini belirten Tarım Kredi Yem Ge-
nel Müdürü Kinay ise “Tarım Kredi 
Yem AŞ. olarak karma yemde 1 milyon 
50 bin ton satış gerçekleştirdik. Gerek 
çiftçimizin gerek diğer çiftlik üreticisi 
işletmelerin bize duyduğu güvenin te-
zahürü olarak  bu noktaya ulaştırabil-
dik. Bugün İşyurtları tarafından tüm 
Türkiye’de Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri tarafından yapılan faali-
yetlere destek olmak amacıyla bir pro-
tokol gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Tarım Kredi Yem ile iş birliği yapa-
rak üretilen hayvanlar için daha sağlıklı 
yem tedarikini hedeflediklerini kayde-
den Atan, “İşyurtları Kurumu olarak 
301 İşyurdu Müdürlüğünden toplamda 
6 bin ton et ihtiyacını kendisi karşıla-
yan bir kurum durumundayız. Burada 
60 bin tutuklunun çalışmasıyla bu faa-
liyetlerimizi yürütmekteyiz. Faaliyetle-
rimiz sırasında en büyük sosyal politika 
yürüten kurumlardan biri olarak çeşitli 
desteklere ve iş birliklerine ihtiyacımız 
var. Bu noktada gerek Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü Fahrettin 
Poyraz, gerek Tarım Kredi Yem Genel 
Müdürü Hasan Fehmi Kinay’a çok te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 'Yem Satış 
Sözleşmesi Protokolü' imzalanarak, 
hatıra fotoğrafı çektirildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında gıda temini hususunda iş 
birliği protokolü imzalandı.





OCAK 2019HABER 8

Araç teslim törenine, Merkez 
Birliği Denetim Kurulu Üyesi 

İlhan Saltık, Bölge Birliği Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyeleri, Tekir-
dağ Bölge Müdürü Ergin Çubukcu, 
Bölge Birliği yöneticileri ve çok 
sayıda kooperatif personeli katıldı.

Bölge Müdürü Ergin Çubukcu 
törende yaptığı konuşmada; “Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak amacı-
mız ve önceliğimiz ortaklarımızın 

her türlü tarımsal ihtiyaçlarını en 
hızlı, en sağlıklı ve en verimli bi-
çimde karşılamaktır. Bu prensipten 
hareketle ihtiyaç duyduğumuz yatı-
rımları hayata geçiriyoruz. Filomu-
za kattığımız yeni akaryakıt tanker-
lerimiz ile ortaklarımızın akaryakıt 
ihtiyaçlarını daha hızlı bir biçimde 
karşılamayı amaçlamaktayız. Or-
taklarımıza ve Bölge Birliğimize 
hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Berlin temasları kapsamında 
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ile görüştüğünü, Rusya’ya girişine izin 
verilen Türk domates hacminin 50 binden 100 bin tona çıkarıldıklarını belirtti.  

Ölçek büyüklükleri dikkate alınarak 
belirlenen Gaziantep Bölge Birli-

ğine bağlı Mizar, Aktoprak, Büyükşa-
hinbey, Narlı ve Kahramanmaraş Tarım 
Kredi Kooperatiflerine gerçekleştirilen 
ziyaretlerde Gaziantep Bölge Müdürü 
Mehmet Aksoy, Bölge Müdür Yardım-
cıları Levent Uslu ve Hasan Şentürk ile 
Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyeleri de hazır bulundu.

Söz konusu ziyaretlerde küçük 
ölçek grubundaki kooperatiflerin 
sorunları, çözüm önerileri ile büyük 
ölçekli kooperatiflerin nasıl daha 
çok büyüyebilecekleri konusunda 

görüş alış verişinde bulunuldu. Ge-
nel Müdür Yardımcısı Özgür Güven 
ziyaretler sırasında Gaziantep Böl-
gesinin gerek coğrafi gerekse iklim, 
toprak ve yetiştirilen ürünler bakı-
mından önemine değinerek, Merkez 
Birliği olarak üreticinin yanında ol-
duklarını söyledi.

Kooperatif ziyaretleri sonrasında 
Gaziantep Bölge Birliği toplantı salo-
nunda Bölge Müdürü Mehmet Aksoy 
tarafından konuklara Bölge Birliği ve 
kooperatiflerin faaliyetleri hakkında bil-
gi verilirken Bölge Birliği personeli ile 
de toplantı gerçekleştirildi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Güven ve Merkez Birliği Pazarlama Müdürü 
Emir Gaffar Ateş, Gaziantep Bölge Birliği ve bağlı 
kooperatifleri ziyaret etti.

Filosuna dokuz yeni akaryakıt tankeri dahil ederek 
araç filosunu güçlendiren Tekirdağ Bölge Birliği 
ortaklarının akaryakıt ihtiyacını artık daha hızlı 
karşılıyor.

Tekirdağ Bölge araç 
filosunu güçlendirdi

Güven’den Gaziantep Bölge ziyareti

“Rusya'yla 50 bin tonluk domates kotamızı 100 bin tona çıkardık” 

Almanya’da düzenlenen 11. 
Dünya Gıda ve Tarım Foru-
mu kapsamında yapılan Tarım 

Bakanları Konferansı’na katılmak üze-
re Berlin’de bulunan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 günlük Al-
manya ziyaretini değerlendirdi. Pakde-
mirli, “Kısa süreli de olsa Sayın Mer-
kel’le görüşmemiz oldu. 70 ülkenin 
katıldığı bu fuarda birçok bakanı gör-
me şansımız oldu. Alman mevkidaşım-
la ikili görüşme yaptık. Tarım Yürütme 
Komitesi’ni oluşturmasıyla ilgili muta-
bakat zaptı imzalamış olduk. Türk kö-

kenli vatandaşlarımız, iş adamlarımızla 
bir araya geldik. Tarım ve kırsal alanda 
yapısal değişiklikler ile ilgili bir konfe-
ransa başkanlık ettim. Bu konferansta 
da bizim Türkiye’de yapmış olduğu-
muz teknolojili ile ilgili olan projemizi 
anlatma fırsatımız oldu. Dünyada bir 
ilk olduğunu duyunca birçok Avrupa 
ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu ko-
nuyu çok hayranlıkla ve bize de bu ko-
nuyu anlatır mısınız diye karşıladılar. 
Özellikle tarım ve hayvancılık alanın-
daki önemli projelerimizi de paylaşma-
ya hazır olduğumuzu anlattık" dedi. 

Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev'le 
görüştüğünü belirten Pakdemirli, "En 
büyük avantajlarımızdan bir tanesi de 
50 bin tonluk domates kotamızı 100 
bin tona çıkarmış olduk. Bu kadar ba-
kanın olduğu yerde bu fırsatı değer-
lendirmek için bizim için olan 15 ka-
dar ikili görüşme yaptık. Japonya’yla 
görüştük. Belarus’la görüştük. Çin’le, 
Ukrayna’yla, Gürcistan’la, Kosova’y-
la, Romanya’yla, Güney Sudan’la gö-
rüştük. Fransa ve Hollanda’yla görüşüp 
seyahatimizi tamamlayacağız” ifadele-
rini kullandı.
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Anadolu Üniversitesi Rektörlük 
Ofisi Toplantı Salonu'nda dü-
zenlenen törene Türkiye Tarım 

Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, Anadolu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 
Çomaklı ile kurum yetkilileri katıldı. 
Protokol ile birlikte Anadolu Üniversi-
tesi gıda tedarikini Türkiye Tarım Kre-
di Kooperatiflerinden yapacak. Ayrıca 
çiftçiler de Anadolu Üniversitesinin 
verdiği eğitimlerle birlikte daha bi-
linçli hale getirilecek.

Anadolu Üniversitesinin, eğitimde 
kalitesini ispat etmiş, köklü bir kurum 
olduğunu belirten Genel Müdür Poyraz, 
“İmzaladığımız protokol ile iki köklü ku-
rum bir araya gelmiş oldu. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin yaklaşık bir milyon çift-
çi ortağı var ve öncelikli hedefimiz girdi 
tedarikini makul ucuz ve kaliteli şekilde 
sunmak. Amacımız çiftçilerimizin üretim-
lerini aracı olmadan tüketiciye ulaştırmak. 

Tarım Kredi ile Anadolu Üniversitesi   
arasında iş birliğiTürkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri ile Anadolu 
Üniversitesi arasında 
iş birliği protokolü 
imzalandı. Protokol 
kapsamında üniversite 
personeli ve öğrencileri 
için gıda tedariki Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
tarafından karşılanacak.

Özellikle yakın tarihte ortaklarımızın 
girdi tedariklerinin yanı sıra üretim-
lerini değerinde pazara ulaştırma ko-
nusunda sorumluluklarımızı artırdık. 
Türkiye’de üreticiler ürününü yeterli 
derecede değerlenememesinden, tü-
ketici de ürünlerin değerinden fazla 
satılmasından şikâyetçi. Tarım Kredi 
Kooperatifi olarak tüketici ve üretici 
arasında köprü olmaya çaba gösteri-
yoruz. Farklı üniversiteler ve kurum-
larla benzer protokoller imzaladık. 
Bugün de Anadolu Üniversitesi ile 
imzalayacağımız protokolle öğren-
cilerimizin ve personelimizin gıda 
tedariki konusunda sorumluluk üst-

leneceğiz. Aynı zaman da kendi per-
sonelimiz olmak üzere çiftçilerimizin 
eğitimi konusunda yapacağımız prog-
ramlarda da Anadolu Üniversitesinin 
tecrübelerinden yararlanacağız. Önü-
müzde ki dönemde sözleşmeli üretim 
modelinin geliştirilmesi konusunda 
çalışmalar yapacağız. Bu işbirliği ile 
iki kurum arasında ki çalışmaların 
güçlenerek devam etmesini temenni 
ediyorum” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifinin çiftçile-
ri ilgilendiren tüm sorunlarda görüşleri 
alınan bir kurum olduğunu kaydeden 
Rektör Çomaklı, “Tarım Kredi Koo-
peratifleri, Türkiye’nin tarım politika-

larına yön veren, çiftçinin zirai alanda 
yeterli bir şekilde üretim yapmasını 
sağlayan bir kurum. Anadolu Üniversi-
tesi olarak Tarım Kredi Kooperatifleri 
gibi bir kurumla işbirliği yapmaktan 
gurur duyuyoruz. Toplumun önemli 
kısmına hitap eden damarlardan biri 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden geçi-
yor. Karşılıklı görüşmelerimiz netice-
sinde bir işbirliği protokolü imzalama-
ya kara verdik” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Ge-
nel Müdür Poyraz ve Rektör Çomak-
lı iş birliği protokolünü imzaladı. 
Toplantı toplu fotoğraf çektirilmesi-
nin ardından sona erdi.
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Açılış kapsamında çiftçilerden gelen ilk 
çağrılar, Samsun Valisi Osman Kaymak 
ve Genel Müdür Fahrettin Poyraz tara-

fından alındı.
Tarım Kredi ve AssisTT işbirliğinde çiftçile-

re yönelik çağrı merkezi hizmeti, Samsun lokas-
yonundaki çağrı merkezi operasyon birimi üze-
rinden sağlanacak. Bu işbirliği ile Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin; ürün ve hizmetleri ile ilgili 
öneri, talep ve şikâyetlerin en kısa sürede sonuç-
landırılması hedefleniyor.

“Çağrı merkezimiz ile üreticilerimize 
daha da yakın olacağız” 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ülkemizde 
tarım sektöründe kooperatifçilik dendiğinde ilk 
akla gelen kurumlardan olduğunu belirten Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahret-
tin Poyraz, “Bunun en önemli nedenlerinden 
biri köklü geçmişimiz, bir diğer nedeni ise üre-
ticilerimizle kurduğumuz yakın bağ. Bu sebep-
le açılışını yaptığımız çağrı merkezi bizim için 
büyük önem taşıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, 
yalnızca 850 bin ortağına değil, 80 milyon insana 
ulaşma kapasitesine sahip büyük bir aile. Çağrı 
merkezimiz ile üreticilerimize daha da yakın ola-
cağız. Kooperatiflerimizin sunduğu ürün ve hiz-
metler hakkında bilgilendirmenin yanı sıra; çift-
çilerimizin öneri, talep ve sorunlarına da en hızlı 
şekilde cevap vereceğiz.” diye konuştu.

“Geleneksel çağrı merkezi hizmetinden 
daha fazlasını en üst kalitede 

sağlıyoruz”
AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım 

konuşmasında, “Türk Telekom iştiraki As-
sisTT olarak, Tarım Kredi Kooperatifleri 
gibi ülkemizde tarımın gelişimi için kritik 
önem taşıyan bir kurumun iletişimine destek 
verecek olmaktan büyük bir memnuniyet du-
yuyoruz.” dedi.

Tarım Kredi Çağrı Merkezi, 444 4 855 (444 4 
TTK) hattı üzerinden 10 müşteri temsilcisi, 1 ta-
kım lideri ile haftanın 6 günü (Pazar hariç) 08:00 
– 19:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açılış törenine Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Veli Sar, Samsun Bölge 
Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, Pazarlama 
Daire Başkanı İlyas Kılıç, ilgili birim müdür-
leri ve davetliler katıldı.

444 48 55 (444 4 TKK) 
Tarım Kredi Çağrı Merkezi, 
Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz’ın katıldığı törenle 
Samsun’da hizmete açıldı.

Tarım Kredi Çağrı Merkezi Çiftçilere 
hizmete başladı

Açılışa, Samsun Valisi Osman 
Kaymak, Tarım Kredi Koope-

ratifleri Genel Müdürü Dr. Fahret-
tin Poyraz, Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Veli Sar, Sam-
sun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail 
Kırmacı, Merkez Birliği Pazarlama 
Daire Başkanı İlyas Kılıç, Samsun 
Bölge Müdürü Mustafa Doyurucu-
oğlu, Merkez Birliği birim müdür-
leri,  Bölge Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret Oy,  Bölge Birliği 
Yönetim Ve Denetim Kurulu üyele-
ri ve müdür yardımcıları katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği market açılışında Genel 

Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, 
çiftçi ürünlerinin tüketiciyle bu-
luşmasında önemli rol oynaya-
cak olan Tarım Kredi Kooperatif 
Marketine bereketli kazançlar te-
mennisinde bulundu.

Yüksek kalite ve özenle se-
çilmiş ürünlerin yer aldığı Tarım 
Kredi Kooperatif Markette, doğru-
dan çiftçiden alınan doğal ürünler 
halkla buluşurken; süt ürünleri, 
bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytin-
yağı ve ayçiçek yağı, bal, pekmez 
çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım 
ürünleri başta olmak üzere pek çok 
ürün tüketiciye sunulmaktadır.

Market açılışının ardından he-
yet Samsun Bölge Birliğini ziyaret 
ederek, faaliyetler hakkında Bölge 
Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu’n-
dan bilgi aldı. Ardından Samsun 
Valisi Osman Kaymak ve Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz tarafın-
dan Bölge Birliği Yönetim ve De-
netim Kurulu üyeliklerine seçilen 
üyelere hediyeleri verildi.

Genel Müdür Poyraz Samsun 
programı kapsamında son olarak, 
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
olan Gübretaş A.Ş.’nin Bölge Mü-
dürlüğü ve lojistik merkezini ziyaret 
ederek, merkez hakkında bilgi aldı.

Tarım Kredi 
Kooperatifleri 

ortaklarının ürettiği 
ürünlerin işlenerek, 

yerli ve güvenilir 
gıda olarak satışa 

sunulduğu Tarım Kredi 
Kooperatif Market 

Samsun Mağazası 
düzenlenen törenle 

hizmete açıldı.

Tarım Kredi Market Samsun’da...



OCAK 2019HABER 12

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Be-
reket Sigorta arasında yapılan 
iş birliği ile belirlenmiş sigorta 

ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Ta-
rım Kredi Kooperatiflerine ortak olmak 
için ödemeleri gereken ortaklık payları 
Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. 
Söz konusu iş birliği, düzenlenen tanı-
tım toplantısı ile kamuoyuna duyurul-
du. Tanıtım toplantısına; Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Bereket Sigorta Genel 
Müdürü Mahmut Güngör, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcı-
sı Ahmet Bağcı, Bereket Sigorta Genel 
Müdür Yardımcısı Salim Somer Orhan 
ve iki kurumun yöneticileri ile çok sayı-
da basın mensubu katıldı.

Ortaklığa giriş sermayesini ödemeye-
rek sermaye yükümlülüğünden kurtulan 
çiftçiler, başta sigorta ürünleri olmak üze-
re tüm faaliyet dallarında ortaklara özel 
indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, 
Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçiler belirli 
ürün ve hizmetlerde avantajlı fiyatlardan 
yararlanabilecek.

İki kurum arasında yapılan iş birliği-
nin tanıtım töreninde konuşan Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 

Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin Türkiye'ye yayılmış bin 625 
kooperatif, 206 şube ve yaklaşık 850 bin 
ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi 
olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ihtiyacı olan girdilerin te-
dariki ve üretilen mahsulün pazara değe-
rinde ulaştırılması amacıyla faaliyetlerini 
sürdürdüklerini anlatan Poyraz, "Bugüne 
kadar çiftçimizin ihtiyacı olan başta tohum 
olmak üzere, sonrasında üretim süreçlerin-
de ihtiyacı olan; ilaç, gübre ve diğer üretim 
girdileri noktasında Türkiye'nin en ücra 
köşelerine kadar bu girdileri taşıyarak, hiz-

Çiftçinin ortaklık payları Bereket Sigortadan

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta 
arasında yapılan iş birliğiyle, çiftçilerin Tarım 
Kredi Kooperatiflerine ortak olmak için 
ödemeleri gereken ortaklık payları, Bereket 
Sigorta tarafından karşılanacak.
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Çiftçinin ortaklık payları Bereket Sigortadan
meti çiftçilerin ayağına götürme gayreti içinde 
olduk. Ürünlerin pazara taşınması noktasında 
da sorumluluk üstlendik." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının sahip 
olduğu imtiyazlardan tüm çiftçilerin etkin şekilde 
yararlanmasını hedeflediklerini dile getiren Poyraz, 
"Bugün burada Bereket Sigorta ile yaptığımız bu 
iş birliği kapsamında, bildiğiniz gibi kooperatiflere 
ortak olmak için bir ortaklık sermayesi ödemek ge-
rekiyor. Bunun da asgari bir tutarı var. İşte bu asga-
ri tutarın ödenmesi noktasında Bereket Sigorta'nın 
kampanya kapsamındaki poliçelerden birinin kesil-
mesi durumunda, bu ortaklık aidatının bu yıla düşen 
kısmı Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.

Eğer daha sonraki yıllarda yine poliçe kesimi 
tekrarlanırsa o yıla tekabül eden ortaklık payı da 
yine Bereket Sigorta tarafından karşılanacak ve 
bu 4 yıl içinde tekrarlandığı zaman da ortaklık 
payının tamamı Bereket Sigorta tarafından kar-
şılanmış olacak. Bu sayede de ortak olan çiftçi-
lerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gerek 
nakdi gerekse ayni kredi kullanması noktasında 
da ortaklık işlemleriyle, herhangi bir bedel öde-
meksizin de gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

Poyraz, "Bizim dileğimiz, tüm paydaşlara 
kazanç sağlayan Tarım Kredi Ortaklığına Çiftçi 
Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı bulunan üreticile-
rimizin tamamının dahil olması. Hayata geçirdi-
ğimiz kampanya sayesinde çiftçiler hem sigorta 
ihtiyaçlarını karşılayarak risklerini güvence altı-
na alacak hem de Tarım Kredi ortaklığının sağla-
yacağı çok sayıdaki avantajlı fiyat ve hizmetten 
faydalanabilecek." şeklinde konuştu.

"Güçlü bir millet ve güçlü bir devletin temeli 
ziraattır." ifadelerini kullanan Poyraz, "Başlattı-
ğımız bu kampanya ile tüm üreticilerimizin 'Bu 
güce ortak ol' mottosuyla kampanyamıza destek 
olmasını bekliyoruz." diye devam etti.

Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, 
tarım sektörünün ve bu sektörün emekçileri olan çift-
çilerin Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulundu-
ğunu söyleyerek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bereket Sigortanın 
ana sermayedarı olduğunu belirten Güngör, geçen yıl 
münhasırlık anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla ta-
sarladıkları ve hemen hayata geçirdikleri yeni 
iş birliğiyle beraber çiftçilerin, varlıklarını daha 
hesaplı bir şekilde güvence altına alabileceğini 
anlatan Güngör, "Bu iş birliğiyle Bereket Sigor-
ta traktör kasko gibi, çiftlik sigortası gibi, Tarım 
Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi branşlarda 
belli miktarda poliçe yapan, poliçe alan çiftçi-
lerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne sermaye or-
taklık payını Bereket Sigorta üstleniyor. Çiftçi 
ortaklık payı ödemeden Tarım Kredi Koopera-
tifleri'ne ortak olabilecek. Çiftçi, ölçeğine göre 
bundan kazanç sağlamış olacak." dedi.

Güngör, Bereket Emeklilik kurumu olarak 
Hasat BES ismiyle yeni bir ürünü daha çiftçile-
re sunduklarını belirterek, "Hasat BES ürünüyle 
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ortağı olan çift-
çilere bir olanak sağladık. Biliyorsunuz ki çift-
çilerin aylık sabit geliri yok. Gelirleri hasattan 
hasata. Hasattan hasata ödeme yapılabilen bir 
proje yaptık." ifadelerini kullandı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, anlaşma 
kapsamında, Bereket Sigorta’nın 5 farklı sigor-
ta paketinden herhangi birini tercih eden üreti-
cilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payı, 
Bereket Sigorta tarafından karşılanıyor.

Belirli bir primin altına düşmemek kaydıyla 
Tarım Kredi ortaklığı fırsatı sunan ürünler ara-
sında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, 
Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigorta-
sı, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası bulunuyor.

Bunun yanı sıra; TARSİM, Ortak Kaza Si-
gortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat 
Sigortası, Eşya Sigortası ürünlerinden toplamda 
yıllık 1000 lira ve üzerinde prime ulaşan çiftçi-
lerin de ortaklık payları Bereket Sigorta ve Be-
reket Emeklilik tarafından karşılanıyor.

Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, Tarım 
Kredi Kooperatiflerine ortaklık başvuru dilekçe-
si, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmüha-
beri ve tarımsal üretim faaliyetini gösteren belge-
lerden en az biri ile müracaat ederek çok kısa bir 
sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor.

Ortaklık işlemlerinin tamamlanması ile 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu çok 

sayıdaki imkandan faydalan-
ma ayrıcalığına kavuşan üre-
ticiler ayrıca, Bereket sigorta 
tarafından kooperatif ortak-
larına sağlanan Genişletilmiş 
Kasko ve Konut Paket sigorta 
ürünlerinde de yüzde 10 indi-
rime sahip oluyor.

Ortak, ilk yıldan sonra 
kampanya şartlarında yeni 
poliçe satın alması veya mev-
cut poliçelerini yenilemesi 
halinde ortaklık sermayesinin 
geri kalan tutarları da aynı 
şartlarda Bereket Sigorta ve 
Emeklilik tarafından karşı-
lanmaya devam ediyor.

Anlaşma kapsamında 31 Ocak 2019 tarihinde Kayseri’de 
düzenlenen imza törenine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yö-

netim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası 
Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Bereket Sigorta Genel 
Müdürü Mahmut Güngör, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram 
Göktaş, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez 
ve diğer yetkililer katıldı.

Çalışma prensipleri dâhilinde tüm yatırımlarını faizsiz ens-
trümanlara yapmakta olduklarını, en önemli ilke olarak bütün 
operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine azami özen 
gösterdiklerini belirten Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut 
Güngör; “Kasko, trafik, yangın, mühendislik, tarım, sağlık, ferdi 
kaza, nakliyat, hukuksal koruma, oto dışı kaza, DASK ve so-
rumluluk sigortaları da dâhil tüm branşlarda faaliyet gösteren, 
kurulduğu günden itibaren teknolojiyi en iyi kullanan şirketler-
den birisidir. Kayseri Şeker gibi kurumsal bir firma ile sigorta 
hizmetleri konusunda acentemiz Vakıf Katılım üzerinden birlik-
te çalışmak bizleri de memnun etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Akay da imza töreni sonrasında yaptığı konuşmada; “Bere-
ket Sigorta 13.01.2017 tarihinde imzalanan satış ve hisse devir 
sözleşmesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine devredil-
miş bir kurumdur. Böyle önemli bir kurumun bizim gibi bir çift-
çi kuruluşu olan ve hissesinin çoğunluğu da Kayseri Pancar Ko-
operatifine ait olan iki kooperatif kuruluşunun sigorta hizmetleri 
konusunda hizmet alım sözleşmesi imzalaması, kooperatifçilik 
açısından da önem arz etmektedir. Bereket Sigorta’nın yenilikçi 
ve kaliteli hizmet anlayışıyla sigorta sektörüne yeni bir boyut 
getireceğine inanıyoruz.” dedi.

Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olduklarını ve 
kısa dönemde yaptıkları çalışmalar ile sektörde önemli oyuncu-
lar arasında yer almayı başardıklarını belirten Vakıf Katılım Ge-
nel Müdürü İkram Göktaş ise, “Sigorta sektörü katılım bankacı-
lığının gelişmesi açısından önemli bir alan. Bu noktada sektörün 
önemli oyuncularından olan Bereket Sigorta’nın bir acentesi 
olarak bugün bu prensipler dahilinde önemli bir projeye imza 
atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da 
gelişmesini umduğum bu birlikteliğin taraflar için hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kayseri Şeker’e bağlı olan Kayseri, Boğazlıyan, Turhal 
Şeker Fabrikaları ile iştiraklerinden Panpa, Pankent, Pan-
doğa şirketlerinin sigorta işlemlerinin bir yıllık süre ile 
Bereket Sigorta Acentesi olan Vakıf Katılım tarafından 
yapılması hususunda anlaşmaya varıldı.

Kayseri Şekerin sigorta 
işlemleri Berekete emanet
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağ-
lı Kızyusuflu köyünde yaşayan 38 

yaşındaki Gülizar Gözüsarı, proje yapıp 
teşvik aldığı sümbül ve lale yetiştiriciliği 
işinde Türkiye’nin her yerinden sipariş 
almaya başladı. 

“Tarımda girişimci kadınlar güçleni-
yor” projesi kapsamında Kızyusuflu kö-
yünde yaşayan Gülizar Gözüsarı köyde 50 
metrekarelik bahçesinde lale ve sümbül ye-
tiştiriciliği yapmak istediğini belirtir proje 
hazırlayıp sundu. Genç kadının projesi tüm 
projeler arasında 3’üncü oldu. Osmaniye İl 
Tarım Müdürlüğünden 7 Bin TL’lik teşvik 
alan Gözüsarı, aldığı bu teşvikle işe koyu-

larak bahçesinde lale ve sümbül yetiştiri-
ciliği yapmaya başladı. Köy evinin bahçe-
sinde yaptığı işte lale ve sümbüller henüz 
fide olmasına rağmen Türkiye’nin bir çok 
yerinden sipariş aldığını belirten Gülizar 
Gözüsarı’nın hedefi bahçesini büyütmek. 

Çiçek yetiştiriciliğinin zevkli bir iş 
olduğunu belirten Gözüsarı, “Komşu-
larım bahçeme bakmaya geliyor. Onlar 
da yapmak istiyorlar. Benim yaptığım 
iş tüm kadınlara örnek olmalı. Projeyi 
kendim hazırlamıştım. Projem kabul 
gördü. 7 bin TL teşvik alarak bu işe baş-
ladım. Bundan sonraki amacım bahçemi 
büyütmek” dedi. 

Proje yapıp başladığı işte 
siparişleri yetiştiremiyor   

Tarım Sigortaları Havuzu (TAR-
SİM), 24 Ocak’ta Antalya’nın 
Kumluca, Finike ve Aksu İlçe-

lerinde yaşanan hortum ve fırtına fela-
keti nedeniyle hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve za-
rar gören vatandaşlara geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu. 

"Eksperler, hasar tespit 
işlemlerine bugün itibariyle 

başladı" 
Yapılan açıklamada şu ifadeler 

yer aldı: “Antalya’da önceki gün 
meydana gelen hortum ve fırtına; ev-
lerde, araçlarda, seralar ve narenciye 
bahçeleri başta olmak üzere tarımsal 
alanlarda hasarlara neden olmuştur. 
Bu durumu takiben tarım sigortası-
nı yaptırmış olan üreticilerimizden 
hasar ihbarları alıyoruz. Eksperler, 
hasar tespit işlemlerine aynı gün baş-
ladı. Sahada yapılan hasar tespit ça-

lışmaları neticesinde, dosyalar en kısa 
zamanda tamamlanıyor ve üretici-
lerimizin ödemeleri en hızlı şekilde 

yapılıyor. Antalya’ya geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyor; bir daha böy-
le felaketler yaşanmaması için dua 

ediyoruz. Üreticilerimize de tarım si-
gortalarını ihmal etmemelerini bir kez 
daha hatırlatıyoruz. " 

Üreticilerin ödemeleri en hızlı şekilde yapılıyor
TARSİM, Antalya’da 
yaşanan hortum ve 

fırtına felaketine ilişkin 
yaptığı açıklamada, 

”Sahada yapılan hasar 
tespit çalışmaları 

neticesinde, dosyalar 
en kısa zamanda 
tamamlanıyor ve 

üreticilerimizin 
ödemeleri en hızlı 

şekilde yapılıyor” dedi. 

Türkiye'de tespit edilen man-
tarlar içerisinde sadece Ha-

cıosman Ormanı'nda bulunan 2 
adet mantar türü marasmiellus 
candidus (Syn. marasmius candi-
dus) ve flammulina ononidis tür-
leri tespit edildi. 

Hacıosman Ormanı Tabiatı 
Koruma Alanı Biyolojik Çeşitli-
lik ile Kaynak Değerleri Envan-
ter-Araştırma ve İzleme Prog-
ramının Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında Hacıosman Ormanı 
Tabiatı Koruma Alanı Biyolojik 
Çeşitlilik ile Kaynak Değerleri 
Envanter-Araştırma ve İzleme 
Programının Geliştirilmesi Proje-
si hizmet alımı işi 15 Aralık 2016 
tarihinde 274 bin 940 TL’ye ihale 
edildi, 9 Temmuz 2018 tarihinde 

ise tamamlandı. Alanda 2 adet 
anıt ağaç Saplı Meşe (Quercus 
Robur L.) ve Sivri Meyveli Diş-
budak tespit edildi. Yaşlarının 
300-350 olduğu tahmin ediliyor. 
Alan içerisinde 96 familya, 224 
cins ve bu cinslere ait 272 takson 
tespit edildi. Alanda 4 adet 2 ya-
şamlı, 7 adet sürüngen, 45 adet 
kuş, 17 adet memeli olmak üzere 
73 omurgalı tür tespit edildi. 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik 
Envanter Projesi kapsamında ise 
1784 damarlı bitki (147 tanesi 
endemik), 51 memeli (1 tanesi 
endemik), 362 kuş, 29 balık (6 
tanesi endemik), 12 sürüngen, 9 
çift yaşarlılar, 376 tohumsuz bit-
kiler ve 382 omurgazsız hayvan 
türü tespit edildi. 

Bu mantarlar sadece 
Samsun’da yetişiyor    
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Tarım Kredi, ürünleri zarar gören çifçilerin yanında
Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin 
Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan 
Hatay ili Kırıkhan, Antakya, Serinyol, 
Kumlu ile Reyhanlı ilçeleri ile Adana ili 
merkezi ve Ceyhan ilçesinde 15 Ocak'ta 
meydana gelen şiddetli yağış ve 
fırtınadan ötürü tarımsal ürünler zarar 
gördü.

Yağış ve fırtınanın etkisiyle ekili alanlar, meyve bah-
çeleri ve seralar büyük ölçüde hasar gördü. Koope-
ratif ortakları ile tarımsal üreticilerin yaşamış olduk-

ları acıyı paylaşmak ve yerinde incelemeler yapmak için, 
Bölge Birliği yetkileri bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Üreticilerle yapılan görüşmede; buna benzer doğal afet-
lerin her zaman yaşanabileceği, bu nedenle gerekli tedbir-
lerin ihmal edilmeden zamanında alınması gerektiğine vur-
gu yapıldı. Özellikle, tarımsal ürünlerin doğal afetlere karşı 
güvence altına alınması için tarım sigortaları kapsamında 
poliçe yapılması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak her zaman 
çiftçilerin yanında olunduklarını ifade ederek, ürünleri zarar 
gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Ankara Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde istihdam 
edilecek kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi aday-

larının mülakatları yapıldı.
Ankara Bölge Birliği binasında gerçekleştirilen mülakat-

ta personel adayları ter döktü. Toplamda 45 kişinin alınacağı 
personel kadrosuna ön başvuru yapan bin 300 kişiden 225’i 
mülakata girmeye hak kazanmıştı.

Mülakat hakkı kazanan adaylar, Genel Müdür Yardımcısı 
Muaz Saka, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatih Zekeriya 
Yerlikaya, İnsan Kaynakları Müdürü Eyüp Doğan, Bölge 
Müdürü Veli Altunkaş ve Bölge Müdür Yardımcıları Ebu-
bekir Gökaslan ile Abdurrahman Saka’dan oluşan komisyon 
tarafından değerlendirildi.

Ankara Bölgede 
mülakat heyecanı
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2015 yılında Beyobası 
Tarımsal Kalkınma Ko-
operatifinin başlattığı 

alım garantili çiçek üretimi 
24 seraya ve 15 milyon çi-
çek üretim rakamına ulaştı. 
Köyceğiz ve Ortaca’daki 30 
bin 500 metrekare kapalı sera 
alanında sezonda 50-60 ka-
dın çalışanlar bugüne kadar 
14 milyon 763 bin 595 çiçek 
üretimi yapıldı. 2018-2019 
kış sezonu çiçek üretim raka-
mı ise 1 milyon 900 bin adet. 
Ayrıca seralarda mevsimlik 
çiçek üretimi yanında çalı 

grubu süs bitkisi üretimine 
de başlandı. Alım garantili 
çiçek üretimi hizmetinden ilk 
başlarda Muğla genelindeki 
belediyeler ve oteller yarar-
lanırken büyüyen pazarla bir-
likte Isparta, Burdur, Antalya, 
Denizli, Afyon illerine de çi-
çek satılmaya başlandı. Ispar-
ta Yalvaç, Burdur Gölhisar, 
Tefenni, Altınyayla, Denizli 
Çameli, Afyon Dazkırı, Di-
nar, Antalya Korkuteli Bele-
diye’leri de Muğla’da üretilen 
çiçeklerden satın alarak ilçe-
lerini süslüyorlar. 

 Muğla’da üretiliyor, Ege ve Akdeniz’i süslüyor
Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifinin ürettiği alım garan-
tili çiçekler Ege ve Akdeniz Bölgesini 
süslüyor.  

Muş'ta kırsal ke-
simde etkili 

olan soğuk hava ne-
deniyle vatandaşlar 
tarım aletlerini naylo-
na sararak korumaya 
çalışıyor.  

Kentte kar yağışı-
nın ardından özellikle 
kırsal kesimde akşam-
ları etkisini sürdüren 
soğuk hava hayatı 
olumsuz yönde etki-
lemeye devam ediyor. 

Kırsalda yaşamlarını 
sürdüren çiftçiler, ta-
rım aletlerini korumak 
için traktör ve araç-ge-
reçlerinin lastiklerini 
naylonla kaplayarak 
korumaya çalışıyor. 

Naylonla koruya-
rak araçların ömrünü 
uzattıklarını dile ge-
tiren çiftçiler, yaz ay-
larında da bunları so-
runsuz kullandıklarını 
belirtti. 

Hava sıcaklığının eksiye 
düştüğü Muş’ta, çiftçiler 
tarım araçlarını naylonla 
korumaya çalışıyor. 

Fındık ihracatına Trabzon damgası  
Türkiye’den 2018 
yılında toplam 280 bin 
111 ton fındık ihraç 
edilerek karşılığında 1 
milyar 636 milyon 573 
bin 707 dolar döviz 
girdisi sağlandığı 
belirtildi.  

Konuyla ilgili bilgi veren Doğu Karadeniz İh-
racatçılar Birliği Fındık ve Mamülleri Sektör 

Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 2018 yılında ül-
kemizden 120 değişik ülkeye fındık ihraç edildiği-
ni ve en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin 
sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Ka-
nada olduğunu belirtti. Türkiye'den 2018 yılında 
gerçekleştirilen 1 milyar 636 milyon 573 bin 706 
dolarlık fındık ihracatının yüzde 39’luk kısmının 
Trabzon ilinden gerçekleştirildiğine vurgu yapan 
Cirav “Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar ta-
rafından 2018 yılında 67 ülkeye 106 bin 215 ton 
fındık ihraç edilerek karşılığında 633 milyon 647 
bin 487 dolar tutarında döviz girdisi sağlanmıştır. 
Sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı Trab-
zon ilimiz her yıl olduğu gibi 2018 yılında da bi-
rinci sırada yer alarak fındık ihracatına damgasını 
vurmuştur. Trabzon ili 2018 yılında Türkiye toplam 
fındık ihracatının yüzde 39’luk kısmını tek başına 
gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Trabzon’dan ger-
çekleştirilen fındık ihracatında 127 milyon 800 bin 
141 dolarla İtalya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 109 
milyon 30 bin 314 dolarla Almanya, 73 milyon 959 
bin 497 dolarla Fransa izledi. İlk 5 ülke sıralama-
sında diğer ülkeler sırayla Kanada 4. ve Polonya 5. 
sırada yer aldı” dedi. 

2018 yılında fındık ihracatının ağırlıklı olarak çi-
kolata üretiminin ve önde gelen çikolata üretici mar-
kaların yoğun olduğu Avrupa ülkelerine yapıldığını 
kaydeden Cirav “Geçen yılın aynı döneminde ihracat 
yapılmayan Cezayir, Libya, Hırvatistan, Kosta Rika ve 
Özbekistan ülkelerine de fındık ihracatı gerçekleştiril-
di. Trabzon’dan yapılan fındık ihracatında ülke çeşit-
liliği her geçen yıl artmaktadır ve son yıllarda Uzak 
Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da hızlı artış ve 
gelişmeler kaydedilmiştir. İlimiz fındık tarımının ilk 
yıllarından itibaren tarihsel süreç içinde ihracatta her 
daim liderliği elinde bulundurarak, sahip olduğu fındık 
ihracat tecrübesi ve potansiyeli ile ihracatta liderliğini 
günümüze kadar sürdürmektedir” diye konuştu. 

Fındıkta yapısal sorunlara da dikkat çeken Cirav 
“Bunların başında yer alan birim başına verimliği artı-
racak çalışmaların ilgili Bakanlıklarca üretici ve meslek 
kuruluşları ile etkin bir şekilde sürdürülmesi, fındıkta fi-
yat oluşumlarının serbest piyasa kuralları arz talep den-
gesine göre oluşumunun sağlanması, üreticinin üretim 
süreçlerindeki faaliyet ve girdilerine destek verilerek 
desteklenmesi fındık sektörü ihracatı açısından hayati 
önem taşımakta olup, ülkemizin fındık ihracatındaki üs-
tünlüğünün sürdürülebilirliği bu politikaların kararlılık-
la uygulanmasına bağlı olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Soğuklara 
naylonlu önlem  
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Burada üretilen kenevir Ame-
rikalıların bile dikkatini çek-
ti. Amerikalı kenevir eksperi 

Robert Cornell Clarke, Narlısaray 
Mahallesi'ndeki kenevir üzerine iki 
yıldır çalışma yürütüyor. Narlısa-
ray'daki kenevir üretimini videoya 
çeken Clarke'ın burada üretilen ke-
nevir ipinden halı ördürerek Ameri-
ka'ya götürdüğü belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın Samsun’da partisinin aday 
tanıtım toplantısında, “Vezirköprü’de 
kenevir ekimini yoğun bir şekilde sür-
düreceğiz. Burası kenevir ekim merkezi 
olacak. Endüstrisini burada kuracağız. 
Tekstilini de burada yapacağız” sözleri 
dikkatleri bu ilçeye çevirdi. 

Hükümetin desteğiyle Vezirköp-
rü’de kenevir üretiminin artırılması 
ve sanayisinin kurulması gündemde. 
Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla 
gündeme gelen ilçe, daha önce Ame-
rikalıların dikkatini çekmişti. Dünya-
da kenevir üzerinde araştırma yapan 
bir şirketin müdürü ve kenevir ekspe-
ri Amerikalı Robert Cornell Clarke, 
2016 yılında Narlısaray Mahallesi'ne 
gelerek burada kenevir üretim süre-
ci üzerinde çalışma yapmaya başladı. 
Kenevir üretimiyle ilgili olarak kame-
rayla video çekimleri yapan Amerikalı 
Clarke'ın, çiftçilere köy popülasyonu 
yerine standart kenevir çeşitleriyle 
üretim yapmalarını tavsiye ettiği belir-
tildi. Çiftçilerden tohum ve ürün aldığı 
belirtilen Clarke'ın, kendirden kilim 
yaparak Amerika'ya götürdüğü ifade 

edildi. Ayrıca 2016 yılında ünlü bir 
Japon tekstil firması da Narlısaray'a 
gelerek dokunmuş ürün talebinde bu-
lunmuştu. 

"Kendir üretiminin her 
aşamasını belgesel gibi çekti" 

Kendirle ilgili çalışmalar yapan aynı 
zamanda Narlısaray Ortaokulu'nda mü-
dürlük yapmış Bünyamin Kıvrak, Vezir-
köprü'nün kenevir üretimi için eskiden 
bu yana önemli bir merkez olduğunu 
söyledi. Eskiden Narlısaray'da kendir-
den yapılan iplerle Osmanlı donanma-

sındaki gemilerin halat ihtiyacının kar-
şılandığını dile getiren Kıvrak, "1960'lı 
yıllardan sonra organik olmayan ürünle-
rin almasıyla kenevir üretimi yavaş ya-
vaş düştü. Son zamanlarda doğal mal-
zemelere yönelimle birlikte dünyadaki 
tekstil markaları kendir lifinin peşine 
düştü. Bu köyle üretim eskiden bu güne 
kadar devam etti. Burada devam etme-
sinin sebebi ise kenevir saplarının ateşte 
yakılmasıdır. Türkiye'de kendir üretimi 
kontrollü olarak yapılıyor. Fakat burası 
eski ruhsatlandırmaya sahip olduğu için 
hala üretim sadece burada yapılabiliyor. 
Üretim bitme noktasındayken 2010 yı-
lında Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 
akademisyenlerimiz; Prof. Dr Ali Ke-
mal Ayan ve Doç. Dr Selim Aytaç, Nar-
lısaray'da kenevirle ilgili araştırma yap-
maya başladı. Kendir konusunda halkı 
bilgilendirdiler. 2016 yılında ise kendir 
uzmanı Amerikalı Robert Cornell Clar-
ke, kenevir üretimini incelemek için 
Narlısaray'a geldi. Kendir üretiminin 
her aşamasını belgesel gibi çekti. Bu-
ranın kendiri kendine özgü. Buradan 
ürün aldılar. Kastamonu'da bir atölyede 
kendir iplerini dokutarak halı yaptılar. 
Büyük ihtimalle bunları Amerika'da 
sattılar. 2016 yılında Japonya'nın ünlü 
bir tekstil firması buraya geldi. Buradan 
işlenmiş ürün talep ettiler" dedi. 

"Üretimi meşakkatli bir ürün" 
Kenevir üretiminin zor bir süreç ol-

duğunu vurgulayan Kıvrak, "Kenevir 
meşakkatli bir ürün. Medyaya yansıdığı 
gibi kolay bir ürün değil. Çok faydalı 

bir ürün ama üretimi zor. Belli aşama-
lardan geçmesi gerekiyor. İnsan gücüy-
le üretimi yapılıyor. Fakat üretiminde 
makineleşme ve modern tarım aletleri 
geliştirilirse zorlukların üstesinden ge-
linebilir" diye konuştu. 

30 yıldır kendir işiyle uğraştığını 
söyleyen Narlısaray sakini Halil Işıldak, 
"Baba mesleğimiz bu. Eskiden ip ya-
panlara ve kağıt fabrikasına satıyorduk. 
Fakat şimdi satılmıyor. Biz de sadece 
saplarını ateşi tutuşturmak için yakıyo-
ruz. Destek verilirse yeniden üretim ya-
pılabilir. Amerikalılar geçtiğimiz yıllarda 
buraya geldi. Geçen yıl ve bu yıl tohum 
aldılar buradan. Bu yıl köyden 5 kişi ile 
anlaşma yaptılar. Kelek dediğimiz sap kı-
sımlarını aldılar" şeklinde konuştu. 

"Toprağı verimli hale getiriyor" 
Kenevirin toprağa çok faydası ol-

duğunu belirten mahalle sakini Ali Öz-
yürek, "Kendir ekilen tarlada zararlı ot 
olmuyor. Toprağı verimli hale getiriyor. 
Kendir ekilen yerde gelecek yıl buğday 
ektiğin zaman gübresiz buğday olur" 
açıklamasında bulundu. 

Kenevir konusunda yaşanan son ge-
lişmelerden sonra diğer mahalle sakin-
leri de destek verildiği takdirde yeni-
den kenevir ekmek istediklerini belirtti. 
Türkiye'de kenevirin sınırlı olarak üre-
tildiği yerlerden biri olan Narlısaray 
sakinleri şimdilik kendir saplarını ateşi 
tutuşturmak için kullanıyor. Bazıları 
ise ürettikleri kendir liflerini ip yapan 
kişilere kilosu 10-13 TL'den satıyor. 

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Türkiye’nin kenevir ekim merkezi olacak.  Türkiye'de kenevir üretimi için ruhsatlı tek yer olan 
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi'nde vatandaşlar geleneksel yöntemlerle kenevir üretimi yapıyor.

Amerikalılar da bu kenevirin peşinde 
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Malatya'da ku-
rak geçen 5 
yılın ardından 

bu yıl özellikle kar ya-
ğışının beklenenin daha 
üzerinde olması üretici-
nin yüzünü güldürdü. 

Malatya’da, ya-
ğışların beklenilenin 
daha üzerinde olduğu 
belirtilerek, bölgenin 
özlediği yağış döne-
mine kavuştuğu ifade 
edildi. 

Geçen yıllarda 
yağıştan kaynaklı sı-
kıntılar yaşadıkları-
nı belirten çiftçiler, 
“Coğrafyamızın geç-
mişten beri özlediği 
yağış dönemine tek-
rar geldik. Geçmişte 
5 yıllık kurak periyot 
yaşadık ve dolayısıy-
la metrekareye düşen 
yağış miktarı, yağış 
rejimindeki değişim 
ve dengesizlik söz 
konusuydu. Bu yıl 
biz uzun yıllar ortala-
masına doğru geldik, 
şuan yağışlar mevsim 
normallerinin üzerin-
de seyrediyor. Geçmiş 
5 yıllık kurak peri-
yotta mevsimin daha 
erkene dönmesi, er-
ken çiçek açması, ilk 
bahar geç donlarında 
daha riskli bir periyo-
da girmesi noktasında 
tereddütler, sıkıntılar 
yaşadık. Bunun kar-
şılığında da hasarlara 
neden olmuştu." ifa-
delerini kullandı. 

Kayısının yanı sıra 
tüm tarımsal ürünler-
de iyi bir mevsim ya-
şadıklarını dile getiren 
Çiçek, "Hatta olması 

gerekenden daha fazla 
yağış aldık, geçmişte 
yer altı su kaynakla-
rı yetersizliği ile bir 
çok kurumuş kaynak-
ların da bu yıl tekrar 
harekete geçeceğini 
tahmin ediyoruz. Ka-
rın uzun süre toprak 
üzerinde kalarak top-
rağın emmesi konu-
sunda olması gereken 
ve özlenen bir mev-
sim yaşıyoruz. Kayısı 
için fizyolojik döne-
me bakıldığında Ocak 
ayı içerisindeyiz ve bu 
anlamda bir tahminde 
bulunmak için erken. 
Ama geçtiğimiz 5-10 
yıllık bir süreçle bu 
yılı kıyasladığımızda 
bu yıl normal mevsi-
minde çiçek açacağını 
tahmin ediyoruz. Yani 
bir 15-20 yıllık, 630 
rakımlarda Malat-
ya'da ilk çiçeklenme 
gösteren bahçelerden 
kayıt tutuyoruz. Ge-
çen yıl, uzun yıllar 
ortalamasına göre 20 
gün erken çiçeklenme 
görülmüştü. Bununla 
birlikte bir çok süreç 
içerisindeki dona ma-
ruz kalma ya da ye-
terli sıcaklık ve yağış-
ların olmaması, ürün 
kalitesinde çeşitli ka-
yıplara sebebiyet ver-
mesi nedeniyle birçok 
olumsuzluklar yaşa-
dık” diye konuştu. 

Geçmiş yıllarda 
kayısının erken çiçek 
açtığını hatırlatan çift-
çiler, kayısının bu yıl 
normal mevsiminde 
çiçek açacağını tahmin 
ettiklerini söylediler. 

Yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü 
güldürdü 

Malatya’da bu yıl 
yağışlar tahminlerin 
üzerinde gerçekleşti. 
Bu durum ise kayısı 
üreticilerinin yüzünü 
güldürdü. 
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Samsun’da kene vakalarının görülebi-
leceği yüksek mahallelerde 400 adet 
beç tavuğu ücretsiz olarak vatandaşlara 
dağıtıldı. 

Türkiye'de 2002 yı-
lında ortaya çıkan 
Kırım-Kongo ka-

namalı ateşi hastalığın-
dan (KKKA) 2012 yılı 
Mayıs ayına kadar 6 bin 
392 kişinin kene kay-
naklı virüs enfeksiyonu 
geçirdiği ve 322 kişinin 
de bu nedenle hayatı-
nı kaybettiği uzmanlar 
tarafından belirtiliyor. 
Olayların ardından kene 
ısırıklarına bağlı artan bu 
hastalığı önleme amaçlı 
olarak binlerce beç ta-
vuğu yetiştirilmeye baş-
landı ve özellikle Afyon, 
Ankara, Çankırı, Çorum, 
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 
çevreye dağıtıldı. 

400 beç tavuğu 
keneyle mücadele 

ediyor
Tarım ve Orman Ba-

kanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 11. Bölge 
Müdürlüğü tarafından da 
kene vakalarının görülme 
ihtimalinin yüksek oldu-
ğu köy ve mahallelerde 
2018 yılına kadar 300 
adet ve 2019 yılında da 
100 adet beç tavuğu va-
tandaşlara ücretsiz olarak 
dağıtıldı. 

2018 yılına kadar 8 
bin 400 adet keklik Sam-
sun’un Kavak, Havza ve 
Vezirköprü ilçelerinde 
doğaya yerleştirildi. 

Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 11. Bölge 
Müdürlüğü yaban hayatı 
tedavi çalışmaları kapsa-
mında 2018 yılına kadar 
619 adet, 2018 yılında 
ise 81 adet muhtelif tür-
de hayvanının tedavisini 
yaparak doğaya bıraktı. 
Ayrıca yaban hayatı yem-
leme çalışmaları kapsa-
mında toplam 4 bin 100 
kg yiyecek, yaban hay-
vanlarının ulaşabileceği 
yerlere bırakıldı. Av ko-
ruma-kontrol çalışmaları 

kapsamında da av suçun-
dan dolayı 97 kişi hak-
kında yasal işlem yapılıp, 
82 bin TL idari para ceza-
sı uygulandı. Hayvanlara 
kötü muamelede bulunan 
13 kişiye de 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Ka-
nunu gereğince yasal iş-
lem yapılarak 41 bin 140 
TL idari para cezası uy-
gulandı. 

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki 

sülünler 
Samsun'da üretildi 

Yaban hayvanı sa-
lım-yerleştirme çalış-
maları kapsamında Ge-
lemen Sülün Üretim 
Merkezi’nin kurulduğu 
1969 yılından 2018 yılı-
na kadar 276 bin 697 adet 
sülün üretildi. 2018 yılın-
da 14 bin 786 adet sülün 
üretilerek program kap-
samındaki illere dağıtıl-
dı. Buna göre Samsun'da 
4 bin, Sinop'ta 2 bin, 
Sivas'ta 2 bin, Ordu'da 
2 bin, Çanakkale'de bin 
500 ve Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi'ne de 500 ol-
mak üzere toplam 12 bin 
sülünün dağıtımı yapıldı. 

Yabani hayvan envan-
ter çalışmaları kapsamın-
da 2018 yılı kış ortası su 
kuşu sayımlarında (KOS-
KS) toplam 57 türde 101 
bin 617 adet su kuşu sa-
yıldı. 

Kızıl geyikler 
doğaya 

yerleştiriliyor 
Ayrıca 1984 yılında 

bir çift kızıl geyik ile 
üretime başlanan Ve-
zirköprü Kunduz Geyik 
Üretim Merkezi’nde 29 
adet kızıl geyik bulunu-
yor. 2019 yılına kadar 
Giresun, Gümüşhane, 
Samsun ve Çorum ille-
rinde 75 adet kızıl geyik 
doğaya salınacak. 

Keneye karşı tavukla mücadele

Kahramanmaraş'ta bu yıl aşırı yağış-
lar nedeniyle bazı bölgelerde yeraltı su 

kaynakları yeryüzüne çıktı. Dulkadiroğlu il-
çesinde çiftçilik yapan Mehmet Çetinkaya, 
"Önceki yıllarda yaşamış olduğumuz kurak-
lıktan çiftçimiz sıkıntılı günler yaşamasına 
neden olmuştu. Bolluk ve rahmet çiftçimizin 
yüzünü güldürüyor" dedi. 

Çiftçi Mehmet Çetinkaya, Kahramanma-
raş’ta özellikle yağmur şeklinde düşen yağışla-
rın, bölgedeki artezyen kuyularından yeryüzüne 
geri döndüğünü ifade etti. 

Yağmurların çiftçilerin yüzünü güldü-
receğini söyleyen Çetinkaya, "Bu bölgede 

geçtiğimiz yıllarda yağışların fazla olmasıy-
la birlikte, su kaynaklarımız ve kuyularımız-
dan suyumuz artezyen olarak atmaya başladı. 
Etkili olan yağışlar tarlada ekili olan ürünler 
için son derece faydalı olacak. Önceki yıllar-
da yaşamış olduğumuz kuraklıktan çiftçimiz 
sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu. 
Bolluk ve rahmet çiftçimizin yüzünü güldürü-
yor. Bu durumda da memnunuz” dedi. 

Kahramanmaraş’ın Selimiye Mahallesi’n-
de yaşayan çiftçi Osman Sarıgül ise "Tarım ve 
hayvancılık yapmaktayız. Bu yıl Allah'ın rah-
metinin bol olması nedeniyle sularımız boru-
larımızın ağızlarından taşmaya başladı” dedi. 

Yeraltı suları yeryüzüne fışkırıyor 
Kahramanmaraş'ta bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yeraltı 
su kaynakları artezyen yaptı.



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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Tüm Bayilerimizde 
Banka Kredi Kartlarına 

Peşin Fiyatına 12 Taksit




