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Çankaya-Ankara

tarimkredi

Tarım Kredi Yem, 2020 yılında toplam 
kapasitesini İzmir-Tire ve Şanlıurfa 
fabrikalarının devreye alınması, Sa-
karya fabrikasının da revizyonu ile 
1,8 milyon tona çıkaracak.

Tarım Kredi Yem 
üretim kapasitesini 

artırıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 
talep eden kurumlara 2020 yılı-
nın ilk 4 ayında 700 bin adet gıda 
kolisi teslim etti.

§

§ 6’da

Tarım Krediden 
kurumlara 700 bin adet 

gıda kolisi

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yu-
maklı, Mart sonu itibarıyla katı, sıvı, 
toz ürünler toplamında GÜBRETAŞ 
tarihinin en yüksek sevkiyat miktarla-
rına ulaştıklarını ifade etti.

§

§

§ 9’da

§ 8’de

GÜBRETAŞ’tan 
rekor sevkiyat 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan hayata geçirilecek Akıllı Tarım Atöl-
yeleri Projesi, orta öğretim öğrencilerine 
hem tarımı sevdirecek hem de tarım 
odaklı olarak teknoloji geliştirme fırsatı 
sunacak.

Tarım Kredi Ko-
operatifleri ile 
Nişasta Sanayi-
cileri Derneği (Nİ-
SAD) arasında 
nişastalık mısır 
alımı için iş birliği 
protokolü imza-
landı.

§

§ 16’da

Tarım Kredi ve NİSAD’dan 
Sözleşmeli Üretimde 

iş birliği

Akıllı Tarım Akıllı Tarım 
Atölyeleri Atölyeleri 

gençlere gençlere 
tarımı tarımı 

sevdireceksevdirecek
§

§ 3’te

§§

§§

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 yılı için 

Ekim döneminden hasat 
sonrasına kadar ta-
rımsal üretimin her 
aşamasında ortak-
larına destek veren 
Türkiye Tarım Kre-
di Kooperatifleri, 
2020 yılı sözleşmeli 
üretim ve tarımsal 
ürün alım faaliyetleri-
ni düzenlenen tanıtım 
toplantısı ile açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2020 yılında 1 milyar 
TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 2,5 
milyar TL tutarında ürün alımı yapacak. Tarım Kre-
di Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
sözleşmeli üretim modeline ağırlık verdiklerini söyledi.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM 
HEDEFLERİNİ 
BELİRLEDİ

§ 12’de
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Tarımsal üretimde arz ve fiyat denge-
sini sağlamak için sözleşmeli üretim 
modeline öncelik veren Türkiye Tarım 

Kredi Kooperatifleri, yeni iş birlikleriyle üre-
ticiler için pazar oluşturmaya devam ediyor.

Daha önce makarnalık buğday ve sana-
yilik meyve suyu ham madde temini için 
iş birlikleri yapan Tarım Kredi, bu kez de 
Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) ile 
nişastalık mısır alımı için protokol imzaladı.

Önceki yıllarda pilot çalışmalar yapan ve 
2020 yılı itibarıyla sözleşmeli üretim mode-
line ağırlık veren Tarım Kredi, bu kapsam-
da  NİSAD  ile nişastalık mısır alımı için iş 
birliği protokolü imzaladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle internet üze-
rinden gerçekleştirilen imza törenine Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz, NİSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Başaran, NİSAD Ge-
nel Sekreteri İsmail Kemaloğlu, Tarım Kredi 
yöneticileri ile dernek yönetim kurulu üye-
leri katıldı.

Poyraz, törendeki konuşmasında, salgın 
sürecinden çok ciddi anlamda olumsuz etki-
lenen sektörler olduğunu belirterek, “İnsanın 
en temel ihtiyaçlarından olan beslenme, yaşa-
nan kaygıyla her şeyin önüne geçecek şekilde 
kendisini hissettirdi. Bu yaşananlar da birkaç 
aylık dönem zarfında gıda ve tarım konusu-
nu tüm dünyada öncelikli gündem maddesi 
haline getirdi. Yeni süreçte artılarımızı, ek-
silerimizi belirleyip masaya yatırmamız ve 
aynı zamanda da iş birliklerini artırmamız 
gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal üretimin, tohumdan başlayıp  sof-
raya uzanan değerler zincirinden oluştuğuna 
işaret eden Poyraz, bu değerler zincirinin mut-
laka sağlam ve rasyonel esaslar üzerine oturtul-
ması gerektiğini bildirdi.

Söz konusu zincirde sadece kar saikiyle hare-
ket eden bir kısım aktörlerin bu hareketlerinin 
de zincirin kopmasına sebep olmaması gerek-
tiğine dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

“Herkes burada bir ticari kazanç için faa-
liyetlerini yapıyor olsa da toplumsal fayda ve 
toplumsal gereklilikler bizim ekonomik kazan-
cın da ötesinde bu zincirin sağlamlaştırılması 
ve korunması noktasında adım atmamızı ge-
rektiriyor. Biz de Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak kendimizi bu değerler zinciri içindeki 
ekosistemde bir parça olarak görüp bu yerimi-
zi ve rolümüzü artırmak istiyoruz. Bu anlamda 
da arkadaşlarımızla yakın zamanda çalışma-
larımızı hızlandırdık. Bu proje ciddi bir emek 
sonucu ortaya çıktı. İnanıyorum ki ürün açı-
sından da sektör açısından da bu iş birliği gü-
zel bir örnek teşkil edecek. Bu anlamda her iki 
kurumdan da emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
hem kurumlarımız hem ülkemiz hem de in-
sanlık açısından hayırlı bir birliktelik olmasını 
temenni ediyorum.” 

“SANAYİCİLERLE ÜRETİCİLER 
ARASINDA KÖPRÜ OLMAK 

İSTİYORUZ”
Ürün değerlendirme çalışmalarının özellik-

le önem verdikleri bir konu olduğunu belirten 
Poyraz,  pazarla, yani sanayicilerle üreticiler 

arasında köprü olmayı istediklerini vurguladı.
Bu yıl içinde 3 milyon dekarlık tarım arazi-

sinde üretimi planlanan 1 milyon 600 bin ton 
ürünü ortaklardan alarak pazarla buluştura-
caklarını bildiren Poyraz, “2020 yılı için he-
deflediğimiz 2,5 milyar liralık ürün alımının 
1 milyar liralık kısmını topladığımız talepler 
doğrultusunda sözleşmeli üretim modeliyle 
yaptıracağız. Yaptığımız iş birlikleriyle sözleş-
meli üretimi yaygınlaştırarak hem çiftçileri-
mizin alın terinin karşılığını almasını hem de 
tüketicilerin kaliteli gıdaya uygun fiyata erişi-
mini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Meyve Suyu Endüstri Derneği  ile vişne, 
kayısı, şeftali ve kirazda 200 bin ton sanayilik 
meyve suyu ham madde ihtiyacının 17 bölge 
birliğine bağlı kooperatiflerden temin edilme-
si için iş birliği yaptıklarını belirten Poyraz, 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği üyesi 
firmalarla 10 yıllık hububat alım-satımı için 
anlaşma sağladıklarını, geçen yıl ekim ayın-
dan itibaren sözleşmeli üretim modeliyle der-
nek üyesi firmalara makarnalık buğday temi-
ninin devam ettiğini bildirdi.

“TARIM KREDİNİN 
TECRÜBESİNDEN 

YARARLANACAĞIZ”
NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ba-

şaran da NİSAD’ın yapısı ile ilgili bilgiler ver-
diği konuşmasında şunları kaydetti: “Nişasta 
Sanayicileri Derneği sektördeki, Türkiye’deki 
nişasta üreticilerinin tamamını temsil eden, 
9 tane firmanın üyesi olduğu bir yapı. 1,5 

milyon ton civarında mısır tüketimini tem-
sil ediyoruz. 500 bin tona yakın ihracatımız 
var.  Dolayısıyla Türkiye’deki mısır üretiminin 
aşağı yukarı üçte birini temsil ediyoruz. Mısır-
dan başka hammadde kullanmıyoruz. Mısırın 
her türlü parçasından yararlanıyoruz. Nişasta-
yı kendi üretimimizde kullanırken özünü yağ 
üreten üyemiz ve üyemiz olmayan firmalara 
satıyoruz. Diğer birimlerini yem hammadde-
si olarak veriyoruz. Ancak daha da önemlisi, 
şu an Türkiye’de nişasta sanayi 10 – 15 farklı 
ürün grubunda üretim yapıyor ve bu sektör 
dünyada yenilenebilir enerji kaynakları veya 
plastikler konusunda da en çok ar-ge çalışma-
sının yapıldığı sektörlerden birisi.”

Türkiye’de nişasta sektörünün 1980’lerden 
beri yatırım yapan ve gelişen, önümüzdeki 
yıllarda da yine mısıra dayalı olarak çok daha 
farklı alanlarda yatırımlar yapacak bir sektör 
olduğuna vurgu yapan Başaran, “Bu anlamda 
Türkiye’nin en önemli tarımsal kuruluşuyla 
böyle bir iş birliğine girmek bizi çok memnun 
ediyor. Tarım Kredi 160 yıllık bir tecrübeye sa-
hip. Biz bu tecrübeden de çok iyi yararlanaca-
ğımızı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. 

NİSAD Genel Sekreteri İsmail Kemaloğlu 
ise bu protokol ile NİSAD’ın Tarım Kredi Ko-
operatifleri gibi büyük bir teşkilatla, sözleşme-
li üretime dönük bir adım atmış olacağını ve 
bu iş birliğini üreticilere daha fazla katkı sağla-
yacak, iki taraf için daha da anlamlandıracak 
şekilde geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Video konferans yoluyla gerçekleştiri-
len toplantı, protokole temsili olarak im-
zaların atılmasıyla sona erdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Nişasta Sanayicileri Derneği(NİSAD) arasında nişastalık mısır alımı için iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım Kredi 
Tarım Kredi 

Kooperatifleri 

Kooperatifleri 

ve NİSAD’dan
ve NİSAD’dan Sözleşmeli üretimde iş birliğiSözleşmeli üretimde iş birliği  
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ebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile tarım sektörünün öncü 
şirketlerinden GÜBRETAŞ iş birliğinde inşasına başlanan 
cam serada, yerli bitki besleme çalışmalarına katkı sağlan-

ması amaçlanıyor. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Dr. Ümit Barış Kutman, 2019’da GTÜ ve GÜB-
RETAŞ arasında Biyoteknoloji Enstitüsünün girişimleriyle 
10 yıllık bir iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Kut-
man, GÜBRETAŞ’ın tarıma katma değer sağlayacak alan-
larda Ar-Ge yapmaya ve yeni ürünler geliştirmeye çok is-
tekli bir şirket olduğunu vurgulayarak, şu anda sektöründe 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olduğunu kaydetti.

“İŞ BİRLİĞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”
Özel sektör ve üniversite iş birliklerinin çok önemli ol-

duğuna değinen Kutman, 10 yıl sürecek bu iş birliği çalış-
maları kapsamında, yeni ürünler geliştirilmesi için projeler 
hazırlamaya başladıklarını bildirdi. Kutman, GTÜ olarak 3 
yıl önce başlayan süreçte Biyoteknoloji Enstitüsünü ayağa 
kaldırdıklarını belirterek, Biyoteknoloji Enstitüsünde hem 
lisansüstü eğitimin hem de Ar-Ge çalışmalarının odaklan-
dığı alanlardan birinin “bitki biyoteknolojisi” ve bu alanda-
ki çalışmalarda sürdürülebilir bitki besleme projeleri oldu-
ğunu kaydetti.

 “YERLİ ÜRETİM MAALESEF 
İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDEN ÇOK UZAK”
Kutman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonra-

sında tarımsal üretim çalışmalarının öneminin daha da faz-
la anlaşıldığını dile getirdi. Ülkede milli tarım çalışmalarının 
çok önemli olduğuna işaret eden Kutman, şunları söyledi:

“Özellikle bitki besleme ürünlerinin, bu biyoteknolojik 
ürünlerin yerli üretimi maalesef istediğimiz düzeyden çok 
uzak. Ham maddelerin çoğu ithal. Biyoteknolojik ürünlerin 
içerikleri ve etkinlikleri ile ilgili soru işaretleri var. Bu konu-
da hem temel bilim araştırmalarının hem de ürün geliştir-
meye yönelik çalışmaların artarak devam etmesi gerekiyor. 
GTÜ olarak bu alandaki araştırmalar için en büyük eksiği-
miz modern bir Ar-Ge seramızın olmayışıydı. Bölgemizde 
çok ciddi bir sanayi ve nüfus yoğunluğu olduğu halde, bu 
alandaki araştırmalar çok yetersiz düzeyde. Biz de buna ön-
cülük edelim dedik. GTÜ ve GÜBRETAŞ, Ar-Ge serasının 
eş finansmanla ortaya çıkarılması konusunda çalışmalara 
başladı. 500 metrekarelik bir cam Ar-Ge serası kuruyoruz.”

“YERLİ VE MİLLİ TARIM İÇİN BİTKİ 
BESİNLERİ ÜRETİLECEK”

Uluslararası standartlarda bir Ar-Ge serası kurmak için 
oldukça fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan 
Kutman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapacağımız sera, Venlo tipi sera olarak geçiyor. Venlo 
tipi seraların kendine has bir çatı yapısı var. Bunlar yüksek 
tavanlı oldukları için uzun bitkilerin yetiştirilebilmesine de 
imkan veren ve içerideki iklim koşullarının çok homojen 
olduğu seralar. Ar-Ge çalışmalarında kalite ve güvenilirlik 
için bunlar çok önemli özellikler. Seralar ısıtmadan soğut-
maya, gölgelemeden aydınlatmaya birçok donanıma ve bu 
donanımları kontrol edecek bir otomasyon sistemine sahip 
olacak. “

GÜBRETAŞ’tan GÜBRETAŞ’tan 
“Cam Ar-Ge serası”“Cam Ar-Ge serası”  

GÜBRETAŞ ile Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiy-
le yapımına başlanan cam sera sayesinde, yerli ve 
milli bitki besleme çalışmalarına katkı sağlanması 
planlanıyor.

G
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Sakarya 
ve Kütahya Bölge Birliklerinin faaliyet alanında yer alan kooperatiflere ziyaret-
te bulundu. Yatırım ve faaliyetleri yerinde inceleyen Poyraz, Tarım Kredi çalı-
şanlarına özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Pandemi sürecinde tarımsal üretimin aksamaması 
için tüm tedbirleri alarak hizmet veren Türkiye Ta-

rım Kredi Kooperatifleri, bu süre zarfında planlaması 
önceden yapılan yatırımların da tamamlanması ko-
nusunda çalışmalarını sürdürüyor. Tarım Kredi Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Sakarya ve Kütahya Bölge 
Birliklerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ ZİYARETİ
Sakarya Bölge Birliğine giden Poyraz, bölge birliği çalı-

şanları ile görüştü. Pandemi süresince Türki-
ye’nin dört bir yanında çalışmalarını sürdür-
düklerini belirten Poyraz, “Temel girdilerin 
çiftçiye ulaştırılması anlamında hiçbir eksiklik 
yaşatmadık. Tohumdan ilaca gübreden akar-
yakıta tedarik sürecini sağlıklı bir şekilde işlet-
tik. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde 
dahi İçişleri Bakanlığımızın izniyle ihtiyaç du-
yulan her noktaya ulaştık. Tarımsal üretimin 
devamı noktasında biz kooperatiflerimizi açık 
tutup çiftçilerimizin ihtiyacı olan girdilerin 
zamanında temini noktasında 1622 noktada 
çalışmalarımızı kesintisiz olarak devam ettir-
dik. Bunun için sizlerin nezdinde tüm Tarım 
Kredi çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi. 

Genel Müdür Poyraz, ziyareti kapsamında 
Sakarya Bölge Birliğine bağlı Gerede, Çaydut, 

Yukarısoku ve İzmit Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret 
ederek çalışanlarla görüştü. Ziyaret esnasında Poyraz’a İn-
san Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa ve Sakarya Böl-
ge Müdürü Fırat Sungur eşlik etti.

KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ ZİYARETİ
Bölge ziyaretleri kapsamında Kütahya Bölge Birliğine  

de giden Poyraz, burada bölge birliği çalışanlarıyla görüş-
tü. Kütahya’da bulunan Tarım Kredi Kooperatif Market şu-
besini ziyaret eden Poyraz, Bölge Müdürü Özkan İnci’den 
faaliyetler hakkında bilgi aldı. 

Üretici ile tüketici ve pazar ile üretim arasındaki bağın 
sağlıklı kurulması gerekliliğine vurgu yapan Poyraz; “Şu 
an için ülke genelinde 93 markete ulaştık. 2021 yılı sonuna 
kadar da 500 markete ulaşmayı hedefliyoruz. Burada yal-
nızca ortaklarımızın ürünlerini değerlendirmiş olmakla 
kalmıyor aynı zamanda da onhların kaliteli ürünlere uy-
gun fiyatla ulaşmalarını sağlıyoruz. Gıda sektörü için kali-
te ve fiyat konusunda bir denge görevi yerine getiriyoruz. 
Yaşadığımız pandemi süreci ne kadar önemli bir vazifemiz 
olduğunu gözler önüne serdi. Market çalışanlarımıza da 
özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum.” şek-
linde konuştu.

Kütahya Bölge Birliğine bağlı Domaniç, Çamlıca, Tav-
şanlı ve Çobanköy Kooperatiflerini de ziyaret eden Poy-
raz, kooperatif çalışanlarıyla görüştü.

Genel Müdür Poyraz’dan bölge ziyaretleri
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oğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) 
tarafından düzenlenen “Pandeminin İzini 
Sürmek” video konferansları kapsamında 
“Gıda&Tarım” başlıklı oturuma canlı ya-
yın konuğu olarak katılan Genel Müdür 
Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri, gele-
cek hedefleri ve salgın esnasında yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tüm dünyada sıra dışı günlerin yaşan-
dığını belirten Poyraz, “Kendimizi ve her 
şeyi sorguladığımız bir dönemden geçi-
yoruz. Uluslararası sistemden başlayarak, 
küresel sistemin, uluslararası örgütlerin, 
ulus devletlerin, sektörlerin, şirketlerin, 
bireylerin sorgulandığı bir dönemden 
geçiyoruz. Sektörler de bu anlamda ciddi 
anlamda sorgulanıyor, etkileniyor. Bazı 
sektörler durma noktasında, başta turizm 
olmak üzere, ulaşım sektörü hakeza. Ama 
bazı sektörlerde hem tarım hem gıda an-
lamında öneminin anlaşılması noktasın-
da bu süreç, bu sektörlere pozitif olarak 
yansıdı” dedi.

 “YOK SATMAK 
LÜKSÜMÜZ YOK”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal 
üretim ve gıda arzı noktasında önemli bir 
misyonu üstlendiğine dikkat çeken Poy-
raz şunları kaydetti:

“Ortağımız kooperatife geldiği zaman, 
kooperatifte ona yok satmak diye bir lük-
sümüz yok. Bir taraftan tarımsal girdilerin 
temini, tedariği, yani tohum, gübre, ilaç, 
akaryakıt, zirai alet ekipman, sera mal-
zemeleri, sulama sistemleri gibi tarımsal 
girdilerden başlayıp, daha sonra da çift-
çinin ürettiği ürünleri alıp, pazara taşıma, 
tüketiciyle buluşturma noktasında bir 
misyonumuz var. Burada amacımız kar-
lılık değil, çiftçinin menfaatini korumak. 
Diğer taraftan da fiyat istikrarı ve piyasa 
regülasyonu noktasında da tüketicinin 
hakkını, menfaatini korumak.

Özellikle köyden kente göçün yaşandığı, 
nüfusun kente kaydığı ve buna bağlı dev-
letin de kendi rasyonalitesi kapsamında 
kurumsal yapısını değiştirdiği, okulları ta-

şımalı sisteme dönüştürdüğü, diğer birim-
lerini merkeze çektiği bir dönemde Tarım 
Kredi Kooperatifleri şu anda yarı sivil, yarı 
kamu yönüyle kooperatif yapılanması ola-
rak pek çok noktada bayrağı dalgalandı-
ran tek kuruluş durumunda.”

“KURUMSAL İŞ 
BİRLİKLERİMİZ”

Tarım Kredinin son iki yıldır pazardaki 
varlığını hissettirmeye başladığını vurgula-
yan Poyraz “Yani pazarda hem rakip ama 
daha çok ortak olma noktasında bir gay-
retimiz var. Bu nasıl olacak? Bir taraftan 
kendi marketlerimizi açıyoruz ama diğer 
taraftan da kendi ürünlerimizi piyasada 
yaklaşık 22 bin markete de veriyoruz. Şu 
anda Türkiye’deki ulusal ve yerel market 
zincirinde Tarım Kredi ürünlerini görebi-
liyorsunuz.

Çiftçimizden aldığımız ürünleri sayıla-
rı her geçen gün artan marketlerimizde, 
işbirliği içerisinde bulunduğumuz zincir 
marketlerin yaklaşık 22 bin şubesinde ve 
kurduğumuz kurumsal işbirlikleri çerçe-
vesinde başta Milli Savunma Bakanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kredi Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü olmak üzere 
yaklaşık 1.500 kurum işbirliğinde “Tarım 
Kredi” markası ile tüketicilerimize sun-
maktayız.  Dolayısıyla biz pazardaki payı-
mızı artırdıkça çiftçiden ürün alma nok-
tasındaki süreçleri de rakamları da yukarı 
doğru taşıyacağız.

Tarım Kredi olarak tüm Türkiye’de ta-
rımdaki sorunların önemli ölçüde minimi-
ze edilmesi noktasında sözleşmeli üretime 
geçilmesi yönünde bir çabamız var. Biz 
buna kendi çapımızda başladık. Yani 156 
milyon liralık bir üretimimiz varken bu 
rakamı önce 400 milyon liraya taşıdık. Bu 
seneki sözleşmeli üretim rakamımız yakla-
şık 1 milyar lira civarında. Bunun tamamı-
nı biz yapalım diye bir iddiamız yok ama 
bir rol model olarak biz bu sistemi koyduk. 
Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı-
mız, tarımda dijital platform kurulduğunu 
açıkladı. Dolayısıyla aslında bir farkındalık 

oluşmaya da başladı. Burada üreticinin ol-
duğu, tüketici ve tüketiciye malı taşıyacak 
olan aracının yer aldığı bir sistem kurulma-
sı gerekiyor” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZ İÇİN 
HİÇBİR ŞEY ZOR DEĞİL”

Geçmişte sözleşmeli üretim modeli ile ilgi-
li çekincelerin koronavirüs salgını günlerinde 
tekrar gözden geçirildiğini belirten Poyraz, 
şöyle konuştu:

“İnsanlar bize şu tepkiyi veriyorlardı; ‘sis-
temde bu kadar çok farklı ürünün olduğu, yüz-
binlerce aktörün olduğu bir ortamda, siz bu 
sistemi nasıl zapturapt altına alacaksınız. Bu 
sistemi zapturapt altına almak kolay değil’ de-
niyordu. Ama yaşadığımız bu günlerde gördük 
ki,   aslında devletimiz için hiçbir şey zor de-
ğil. Yani bu sistemde özellikle söz konusu olan 
gıda güvenliği ise gıda güvenliği sağlanması 
noktasında da sistemdeki tüm aktörlerin, yani 
bir tarafta üreticilerin bir tarafta da üretici mu-
hataplarının kesinlikle ve kesinlikle bir akredi-
tasyona tabi tutulup sistem içinde kendilerine 
bir yer bulmaları gerekiyor. Yani biz bunlara 
‘gelin biz sizlerin davranışlarınıza karışacağız’ 
demiyoruz. Ama ne olursa olsun bir üst aklın, 
Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda 
bir makro planlama yaptıktan sonra, bu ihti-
yaçlara bağlı olarak da mikro planlama ve bu 
planlamanın da kimler tarafından yürütülece-
ği noktasında bir sistem kurması gerekiyor. To-
humdan başlayarak sofraya kadar olan bütün 
değerler zincirinin entegre olarak, birbirinden 
kopmaksızın uyumlu bir şekilde çalışıyor ol-
ması lazım. Bizim bunu yapmak noktasında 
bir hedefimiz, gayretimiz var.

“GIDADA PLANLAMANIN 
OLMASI GEREKİR”

Türkiye’de biz bu koronavirüs sebebiy-
le de ‘bunu yapabilir miyiz, nasıl yaparız’ı 
bir kenara bırakıp bir şekilde hızlıca şu 4 
sorunun cevabına bakmamız lazım. Ne-
rede üreteceğiz, kiminle üreteceğiz, ne 
üreteceğiz, nasıl üreteceğiz? Nerede üre-
teceğimizi, bu tarlaları, seraları gerçek an-
lamda kayıt altına almamız lazım. Mülki-

yet bilgilerinden tutun, coğrafi bilgilerine, 
toprağın cinsine kadar, toprak analizi ve 
toprak sağlığına kadar bunların her biri-
ni orta ve uzun vadede kayıt altına alma-
mız lazım. Şuandaki en büyük sıkıntımız 
arazilerin bölünmüş, parçalanmış olma-
sı. Bir kere bu sistemde kim rol alacaksa 
mutlaka akreditasyona tabi olması lazım. 
Üretici muhataplarının da akreditasyonu 
lazım. Kimseyi dışlamadan. Ondan sonra 
ne üreteceğimiz noktasında ülke ihtiya-
cı anlamında bir makro planlama, mikro 
planlama yapmamız lazım. Ama yakın 
coğrafyayı da takip etmemiz gerekiyor. 
Türkiye’de TMO bunu kısmen yapıyor. Söz 
konusu gıda konusuysa elbette bir planla-
manın, elbette bir denetimin, elbette bir 
gözetimin, yol göstericinin olması gerekir. 
Bu anlamda da bizim sadece kendi ülke-
mizin ihtiyaçları noktasında değil, lojistik 
olarak yakın coğrafyadaki tüm üretimlerin 
de takip edilmesi gerekiyor.”

“FİYATLARIMIZI ARTIRMAMA 
KARARLILIĞIMIZ”

Tarımsal girdilerin temini, tedariği nokta-
sında şu ana kadar bir problem yaşamadık-
larını belirten Poyraz, “Geçmişte lokal olarak 
yaşadığımız ufak tefek problemleri, sokağa 
çıkma ya da işyerlerinin açılması gibi sıkın-
tılara binaen, Tarım ve Orman Bakanlığımız 
sağolsun, özellikle İçişleri Bakanlığımız çok 
anlayışlı davranıyor. Tarım Kredi, yürürlüğe 
giren kararnameye isim olarak eklendi. Do-
layısıyla biz tarımsal girdilerin sağlanması 
noktasında bir aksaklık yaşamıyoruz.

Fiyatlar noktasında da direnebildiğimiz 
kadar direniyoruz. Kriz başlamadan önce 
1.75’e aldığınız makarnayı bugün markete 
gittiğiniz zaman halen 1.75’e alabiliyor-
sunuz. Ama piyasadaki fiyatlar 2.5-3 TL 
bandına çıktı. Diğer temel ürünlerde de 
misyonumuzu sürdürme noktasında gü-
cümüzün yettiği yere kadar fiyatlarımızı 
artırmama kararlılığımız var. Tarım Kredi 
olarak biz çiftçiden ürün alırken piyasa-
daki tüccardan pahalıya almak, satarken 
de daha aşağıya satmak zorundayız” dedi.

B

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, koronavirüs nedeniyle tarımsal girdilerin 
sağlanmasında aksaklık yaşanmadığını belirterek, “Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal üretim ve gıda arzında 
önemli bir misyon üstleniyoruz. Tarımsal girdilerin temini, 
tedariğinde şu anda bir sorun yok. Diğer temel ürünlerde de 
misyonumuzu sürdürme noktasında fiyatlarımızı artırmama 
kararlılığımız var” dedi.

“Tarımsal girdi “Tarımsal girdi 
temininde aksaklık temininde aksaklık 

yaşamıyoruz”yaşamıyoruz”
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Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için tohumdan 
sofraya üretim zincirinin her aşamasında sorumluluk üstlenen Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri, gıda kolisi talep eden kurumlara 2020 yılının 
ilk 4 ayında 700 bin adet gıda kolisi teslim etti.

Şanlıurfa Bölge Birliği ile Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi arasında yapılan alım protokolü kap-
samında 100 bin adet gıda kolisi teslimatı ger-
çekleştirildi. 

Gıda kolilerinin Şanlıurfa Bü-
yükşehir Belediyesine tes-

limatı; Şanlıurfa Bölge Müdürü 
Aytaç Onkun, Bölge Müdür Yar-
dımcısı İdris Akkaya, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, 
Sosyal Hizmetler Müdürü Vecihe 
Altındaş ve Şanlıurfa Tarım Kredi 
Kooperatifi Yetkilisi Bestami Kö-
seoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Bölge Müdürü Aytaç Onkun tes-
limat sırasında yaptığı konuşmada; 
“Çiftçilerimizden aldığımız doğal 
ürünleri uluslararası standartlar-

da işleyerek halkımıza; ekonomik, 
kaliteli ve doğal gıda tüketim im-
kânı sunmaktayız. Tesislerimizde 
işlediğimiz ürünlerimizi; koopera-
tiflerimiz, kamu kurum ve kuruluş 
yemekhaneleri, cezaevi yemek-
haneleri, sosyal yardımlaşma ku-
ruluşlarının gıda yardım kolileri, 
toptancılar, marketler aracılığı ile 
halkımıza ulaştırmaktayız. Bu an-
lamda Şanlıurfa Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı ile yapılan 100 bin adet gıda 
kolisi alım protokolünün hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi.

Şanlıurfa Bölgeden Şanlıurfa Bölgeden 
Büyükşehir Belediyesine Büyükşehir Belediyesine 

gıda kolisi teslimigıda kolisi teslimi

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ko-
vid-19 salgını sonrası yaşanılan zorlu dö-
nemde tarımsal üretimin aksamaması için 
çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Faali-
yetlerini “tarladan sofraya” vizyonuyla yü-
rüten Tarım Kredi, bir yandan da kurulan 
“kurumsal işbirlikleri” çerçevesinde ku-
rumların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağı-
tılmak üzere talep ettiği gıda ürünlerinden 
oluşan kolileri tedarik ediyor.

 “HEDEFİMİZ 1 MİLYON 
ADET GIDA KOLİSİ”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 2019 yılında 
toplam 540 bin adet gıda kolisi talebini kar-
şılarken, 2020 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla bu 
rakamın 700 bin gıda kolisine ulaştığını açık-
ladı. Devam eden siparişler ile söz konusu ra-
kamın daha da artacağını vurgulayan Poyraz, 
“Hedefimiz, yüzde 100 yerli imkanları kul-
lanmak suretiyle talep eden kurumlara 2020 
yılı sonu itibariyle 1 milyon adet gıda kolisini 
ulaştırmaktır” diye konuştu.

TARIM KREDİ MARKALI 
ÜRÜNLER GIDA 
KOLİLERİNDE

Gıda kolilerinin tedarik sürecine ilişkin bilgi 
veren Poyraz, şunları kaydetti:

“Yerli ve milli gıda saikiyle ülke çiftçisinden 
almış olduğumuz ürünlerin işlenmesi ile nihai 
hale getirilen Tarım Kredi markalı nohut, fasul-
ye, pirinç, bulgur, mercimek, ayçiçek yağı, sal-
ça, çay, un, zeytin, makarna vb. ürünleri içeren 
gıda kolileri, Genel Müdürlüğümüz Pazarlama 
Daire Başkanlığı Kurumsal Satış ve Müşteri 
İlişkileri Müdürlüğü ile Bölge Birliklerimizin 
kurumlar ile yapmış olduğu işbirlikleri çerçe-
vesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıl-
mak üzere kurumlarımıza teslim edilmektedir.”

Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara yardım ulaştırmak isteyen ku-
rumların taleplerinin Tarım Kredi tarafından 
karşılandığını kaydeden Poyraz, aynı zaman-
da Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan yar-
dım çalışması kapsamında kurumların Vefa 
Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ulaştırılan 
yardım kolisi taleplerinin de yine Tarım Kre-
di tarafından tedarik edildiğini söyledi.

300 KURUMA 
DURMAKSIZIN SEVKİYAT

Özellikle son iki aydır Tarım Kredi iştiraki 
Tarım Kredi Birlik A.Ş.’nin Etimesgut Tesis-
leri’nde  24 saat durmaksızın çalışılarak gıda 
kolilerinin hazırlandığını dile getiren Poyraz, 
“Gıda kolileri hem kurumsal anlamda 10 yıl-
lık paydaşımız Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerine hem de Bölge 
Birliklerimiz ve şirketimiz Tarım Kredi Birlik 
A.Ş.’nin ortaklaşa çalışmaları ile memleketi-
mizin dört bir yanındaki belediyeler, valilik-
ler, sosyal yardımlaşma vakıfları gibi yaklaşık 
300  kuruma yoğun bir şekilde sevk edilmek-
tedir” dedi.

Gıda kolisi temininin önemine de dikkat 
çeken Poyraz, “Kurumlarımızdan alınan her 
gıda ürünü ve gıda kolisi siparişi, ortakları-
mızdan aldığımız mahsulün artmasına vesile 
olmakta, bu da kurumsal misyonumuz gereği 
ortaklarımızın, çiftçilerimizin tarımsal ürün-
lerinin pazarlanması aşamasında da yalnız 
kalmamalarını sağlamaktadır. Bu doğrultu-
da, 2020 yılı sonunda kurumlara 1 milyon 
adet gıda kolisi arzı hedeflenmekle birlikte 
yeni kurulan kurumsal işbirlikleri ile de bir-
çok kurum da portföyümüze dahil edilmiş 
olacaktır” şeklinde konuştu.

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi ürün-
leriyle hazırlanan gıda kolilerinin ePttAVM 
ve Tarım Kredi Kooperatif Marketler’den 
temin edilebildiğini sözlerine ekledi.

Kurumlara 700 bin adet gıda kolisiKurumlara 700 bin adet gıda kolisi

T

Tarım Kredi Kooperatiflerinden
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erek kapasite artışları gerekse de yeni yatı-
rımlarla yeni yıla hızlı başlayan Tarım Kredi 
Yem, Kütahya’da hali hazırda 6 bin 400 ton 
olan çelik silo kapasitesini iki katından daha 
fazla artıracak yatırımları tamamladı.

Tarım Kredi Yem Kütahya Şubesi faali-
yetlerini ve yeni yatırımlarını yerinde ince-
leyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, yeni 
silo yatırımının bölgede yapılacak ürün 
alımlarını artıracağını söyledi. Poyraz, 
“Mevcut durumda 6 bin 400 ton olan çelik 
silo kapasitemize ilave olarak 8 bin ton yeni 
çelik silo yatırımıyla Tarım  Kredi Koope-
ratifleri ortaklarından bu hasat döneminde 
alabileceğimiz ortak ürün alımı hacmimizi  
aynı oranda artırmış bulunuyoruz.” dedi.

Genel Müdür Poyraz, yıllık kapasitesi 
240 bin ton olan TK Yem Kütahya Şube-
si’nce 2019 yılında toplam 207 bin 500 ton 
karma hayvan yemi üretildiğini kaydetti. 

Ayrıca yapımı tamamlanan arpa/mısır ta-
hıl yemi (flake) tesisi yıllık kapasitesinin 
48 bin ton olduğunu vurgulayan Poyraz, 
aynı yerleşke içindeki mısır kurutma tesi-
sinin yıllık kapasitesinin ise sezonda günde 
1.000 ton olduğunu ifade etti.

DAHA FAZLA ÜRÜN 
ALIMI YAPILACAK 

Bu yıl için ayrıca Elazığ’a 2 bin 400 m3 
yatay depo yatırımı, Balıkesir’e bakım 
atölyesi yatırımı ile Ankara Üniversitesi 
Teknokent içinde yer alan Ar-Ge yatırı-
mı planlandığını kaydeden Poyraz, tüm 
bu yatırımların 2020 yılı içinde tamam-
lanacağını belirtti.

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin ortaklarına sağladığı önemli 
hizmetlerden birinin de ortak ürün 
alımları olduğunu belirterek, “Şirke-
timiz Tarım Kredi Yem, 2019 yılın-
da 254 bin ton ürün alımı yaparken, 
2020 yılında ise bu miktarı 371 bin 
tona artırmayı planlamıştır. Böylece 
ortak ürünün hammadde içindeki 
payı yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30 
seviyelerine çıkmış olacaktır. TK Yem 
Kütahya Şubesi tarafından bu hasat 
dönemi itibari ile hizmete alınacak 
yeni çelik silo da daha fazla çiftçi ürü-
nünün alınarak değerlendirilmesine 
imkân tanıyacak.” dedi.

Ülkemizin ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri iştiraki Tarım Kredi Yem, 2020 yılı için de yatırımlarını hız kes-
meden sürdürüyor.

Kütahya’da yeni çelik silo yatırımı
Tarım Kredi Yemden

G

Tarım Kredi Yem, 10 yem fabrikası ve 1 süt ürünleri fabrikası ile fa-
aliyet gösterdiği 2019 yılını 1,1 milyon ton karma hayvan yemi üretimiy-
le kapatırken, 2020 yılında toplam kapasitesini İzmir-Tire ve Şanlıurfa fabrikalarının 
devreye alınması, Sakarya fabrikasının revizyonu ile 1,8 milyon tona çıkaracak.

Yatırımları planlanan Erzurum ve Kırkla-
reli fabrikalarının üretime başlamasıyla 
da Tarım Kredi’nin yem üretim kapasitesi 
2,2 milyon tona ulaşacak. Böylece Tarım 
Kredi Yem, 2023 yılında üretim kapasite-
sini iki katına çıkarmış olacak. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 2020 
yılının Tarım Kredi Yem için atılım yılı 
olacağını belirterek, gerek kapasite artış-
ları gerekse de yeni yatırımlarla yeni yıla 
hızlı başladıklarını ifade etti.  

2020’DE 156 MİLYON TL 
YATIRIM 

Tarım Kredi Yem’in geçen yıl 1,1 mil-
yon ton yem üretimi gerçekleştirdiğini, 
İzmir-Tire ve Şanlıurfa fabrikalarıyla da 
üretim kapasitelerini ciddi oranda artıra-
caklarını ifade eden Poyraz, şöyle konuştu; 

“2020 yılında Sakarya fabrikasının reviz-
yonu ile ilave 40 bin ton, İzmir-Tire ve Şanlı-
urfa fabrikalarının devreye alınmasıyla ilave 
480 bin ton kapasite artışı ile toplam kapasi-
temiz 1.8 milyon ton olacak. Ayrıca 2020 yılı 
içinde Kütahya fabrikasının 8.000 tonluk çe-
lik silo yatırımı, Elazığ’a 2.400 metreküplük 
yatay depo yatırımı, Balıkesir’e bakım atölye-
si yatırımı ile Ankara’da Ankara Üniversitesi 
Teknokent içinde yer alan Ar-Ge yatırımları-
nın tamamlanması planlanıyor. Toplam 156 
milyon TL tutarındaki tüm bu yatırımlar 
2020 yılı içinde tamamlanmış olacak.” 

Yatırımları planlanan 240’ar bin ton/yıl ka-
pasiteli Erzurum ve Kırklareli fabrikalarının 
devreye alınmasıyla da yem üretim kapasite-
sinin 2,2 milyon ton olacağına dikkat çeken 
Genel Müdür Poyraz, “Böylece, Tarım Kredi 
Yem A.Ş. 2023 yılında kapasitesini iki katına 
çıkarmış olacaktır” diye konuştu. 

TK YEM’DEN 371 BİN 
TON ÜRÜN ALIMI 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin or-
taklarına sağladığı önemli hizmetlerden bi-
rinin de ortak ürün alımları olduğunu ifade 
eden Poyraz, “Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 
2019 yılında 254 bin ton ürün alımı yapar-
ken, 2020 yılında ise bu miktarı 371 bin tona 
çıkarmayı planlamıştır. Böylece ortak ürü-
nünün hammadde içindeki payı yüzde 23 
seviyelerinden yüzde 30 seviyelerine çıkmış 
olacaktır” dedi. 

2019 yılında kanatlı yemlerini Tarım Kredi 
Kooperatifi ortaklarına sunan Tarım Kredi 
Yem’in ürün çeşitliliğine balık yemlerini de 
ilave ederek genişleteceğini söyleyen Poyraz, 
ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları-
nın ürünlerinin katma değerli bir şekilde son 
kullanıcılarla buluşması ve ithal ikamenin 
sağlanması amacıyla buzağı maması, bebek 

maması ve süt ürünleri üretimine yönelik 
yatırımların da planlandığını kaydetti. 

“YEMDE FİYATLARI 
AŞAĞI ÇEKTİK” 

Yem fiyatlarının artışa geçtiği kış ayların-
da yemde indirim yaptıklarına işaret eden 
Genel Müdür Poyraz, “Biz bu dönemde 
fiyatları indirince diğer fabrikalar da bize 
eşlik etti. Ayrıca üretimde kullanılması için 
çiftçimizden arpa, buğday ve mısır almak-
tayız. Bu yıl çiftçimizden sadece 300 mil-
yon liralık hububat aldık” diye konuştu. 

Genel Müdür Poyraz, çiftçinin ürünü-
nü piyasa fiyatlarının üzerinde alıp, piyasa 
fiyatlarının altında yem olarak satışa sun-
duklarını belirterek, diğer ürünlerde oldu-
ğu gibi yemde de üretici ve çiftçi arasında 
köprü olmaya devam edeceklerini sözleri-
ne ekledi.

Tarım Kredi Yem Tarım Kredi Yem 
üretim kapasitesini üretim kapasitesini 
artırıyorartırıyor
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ÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yu-
maklı, pandemi sürecinde sürdürülebilir 
gıda erişimi için tarımı desteklediklerini 
belirterek, “Yılın 4 aylık döneminde katı 
gübre satışımız, geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 10’un üzerinde arttı. Hatta 
Mart sonu itibarıyla katı, sıvı, toz ürünler 
toplamında şirket tarihinin en yüksek sev-
kiyat miktarlarına ulaştık.” dedi.

Bütün dünyayı etkileyen ve Mart ayında 
Türkiye’nin de gündemine giren salgının, 
tarihte pek benzeri görülmemiş bir döne-
me sebep olduğunu aktaran Yumaklı, şir-
ket olarak çalışanlarının ve tüm paydaşları-
nın sağlığını korumak için gerekli önleyici 
tedbirleri erkenden aldıklarını kaydetti.

Hızlıca “Eylem Planı” oluşturup aksiyo-
na geçen şirketlerden biri olduklarını be-
lirten Yumaklı, bir yandan da içinde bu-
lunulan tarım sezonu nedeniyle üretim, 
satış ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini 
kesintisiz şekilde sürdürdüklerini anlattı.

“ÜRETİM VE LOJİSTİK 
OPERASYONLARDA 

AKSAMA YAŞANMADI”
Yumaklı, salgınla mücadele kapsamında 

attıkları adımlara ilişkin şu bilgileri verdi:
“Öncelikle ülke genelindeki tüm birim-

lerimizde koordinasyonun tek bir kanal-
dan sağlanmasına yönelik bir çalışma eki-
bi oluşturduk. Bu ekip, dünyadaki güncel 
verileri de dikkate alarak bulaşıcı hastalık-
larla ilgili tedbirlerin faaliyet alanlarımız-
da uygulanmasıyla ilgili yöntemleri içeren 
bir Eylem Planı oluşturdu.

Bu eylem planı kapsamında öncelikle 
çalışanlarımızda farkındalık oluşturmak 
amacıyla bilgilendirme eğitimleri ve ya-
yınları gerçekleştirdik. Bunun yanında 
gerekli maske, kolonya, dezenfektan gibi 
koruyucu hijyen ürünlerini temin edip 
çalışanlarımıza dağıttık.

Türkiye genelindeki tüm çalışma alanla-
rımızda periyodik hijyen ve sterilizasyon 
çalışmaları yapmaya başladık. Tesis giriş-
lerinde ateş ölçümü, maske kullanımı ve 
sosyal mesafeye uyulmasına özen göster-
dik. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğ-

rultusunda, risk grubundaki çalışanları-
mızın sağlık ve güvenliğini sağlama amaçlı 
evden çalışma uygulamasına geçildi.

Takip eden süreçte faaliyetlerimizde ak-
samaya neden olmayacak şekilde üretim 
ve lojistik operasyonları dışındaki çalışan-
larımızın birçoğu minimum personelle 
çalışma ilkesi çerçevesinde evden çalışma 
düzenine geçirildi.”

“TARIMDA GECİKMEYE 
NEDEN OLMAMASI ÇOK 

ÖNEMLİYDİ”
Yumaklı, “Geride kalan iki aylık dö-

nemde şirketimizde herhangi bir tedarik, 
üretim veya sevkiyat sıkıntısı yaşanmadı. 
Hiç ara vermeden faaliyetlerimizi sürdür-
dük.” bilgisini vererek, aldıkları tedbirle-
rin işe yaradığını kaydetti. 

Pandemi sürecinde sürdürülebilir bir 
gelecek için tarımın öneminin daha iyi an-
laşıldığını aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

“Yaşanan küresel salgın sürecinde bü-
tün dünyada gıda tedariki ve tarımsal üre-
timin sahip olduğu stratejik önem daha 
da iyi anlaşılmış ve artmış oldu. Zira bu 
süreçte tarım; sağlık sektöründen sonra 
insanların gıda güvenliği açısından aralık-
sız faaliyete devam etmesi gereken sektör-
lerin başında gelmektedir.

Hele ki ülkemizde tarımsal üretim açı-
sından en kritik dönem olan Şubat-Mayıs 
arasındaki ilkbahar sezonunda ortaya çı-
kan bu virüs salgınının, tarımda herhangi 
bir gecikme veya aksamaya neden olma-
ması da sürdürülebilir gıda erişimi açısın-
dan çok önemliydi.

Biz de bu çerçevede toplumsal tedbirle-
rin başlatıldığı ilk hafta yaptığımız Kamu-
yu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru-
sunda, sektörün önemli paydaşlarından 
biri olmanın bilinciyle ülkemizin gıda 
güvenliği ve vatandaşlarımızın sağlığı için 
faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi açıkladık. 
Bu amaçla çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu 
her türlü gübreyi temin için operasyonel 
faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdüreceği-
mizi belirttik. Tüm üretim ve lojistik nok-
talarımızda da gerekli önlemleri aldık.”

“ÇİFTÇİLERİMİZİN HER 
TÜRLÜ GÜBRE İHTİYACINI 

KARŞILADIK”
Yumaklı, Türkiye’de iki aylık dönemde 

devletin aldığı önemli tedbirler ve mille-
tin gösterdiği duyarlılık sayesinde salgının 
etkilerinin kontrollü şekilde hafiflediğini 
dile getirerek, “yeni normale dönüş” süre-
cinin başladığını söyledi.

Tarımın devamı için gübre üretiminin 
stratejik öneminin bilincinde olarak çalış-
malarını aralıksız sürdürdüklerini hatırla-
tan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Bu yılın 4 aylık döneminde katı güb-
re satışımız, geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 10’un üzerinde arttı. Hatta 
Mart sonu itibarıyla katı, sıvı, toz ürün-
ler toplamında şirket tarihinin en yüksek 
sevkiyat miktarlarına ulaştık.

Üretim faaliyetlerimizde ise çalışan 
sağlığını korumak amacıyla vardiya siste-
minde değişikliğe gittik. Alınan tedbirler 
neticesinde kapasite kullanım oranı ve 
üretim miktarımız geçen yılın aynı döne-
mine göre bir miktar azaldı. Fakat lojistik 
imkanlarımız ve tedarik planlaması saye-
sinde, çiftçilerimizin her türlü gübre ihti-
yacını karşıladık ve bu kapasitemizi halen 
korumaktayız.”

 “HEDEFİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK 

İSTİYORUZ”
İbrahim Yumaklı, 2020 yılına dair 

sene başında oluşturdukları yol harita-
sındaki hedefleri şu ana kadar koruduk-
larını belirterek, satış ve üretim nokta-
sındaki beklentilerine uygun bir dönem 
geçirdiklerini anlattı.

Yumaklı, “Aldığımız etkin önlemler 
ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enf-
lasyon beklentisine göre şekillendirdi-
ği faiz politikası sonucu düşen faizler 
sayesinde, finansman maliyetlerinde 
sağlanan düşüşlerin vergi öncesi kar ra-
kamlarımıza olumlu yansımasını bek-
lemekteyiz. Yılın geri kalan döneminde 
olumsuz bir gelişme yaşanmadığı tak-

dirde, 3 yıllık aranın ardından yurt içi 
operasyonlarımızdan net kar elde etme 
hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.” 
bilgilerini verdi.

“YENİ NORMALDE’ 
KONTROLLÜ ÇALIŞMA 

HAYATI KURALLARIMIZI 
BELİRLEDİK”

Yumaklı, güçlü sağlık altyapısı ve top-
lumsal dayanışma ruhu sayesinde salgın 
sürecini dünyadaki pek çok örneğe göre 
başarılı bir şekilde yöneten Türkiye’nin, 
Ramazan Bayramı’ndan sonra ılımlı bir 
normalleşme sürecine gireceğinin öngö-
rüldüğünü söyledi.

GÜBRETAŞ’ın insan sağlığı odaklı ku-
rumsal misyonu doğrultusunda, kademeli 
bir biçimde ofis çalışmaları ve tesis kapa-
site kullanım oranlarını artırmayı düşün-
düğünü anlatan Yumaklı, koronavirüse 
karşı kesin bir tedavi yöntemi veya aşı ge-
liştirilmeden riskin sıfırlanamayacağının 
bilincinde olarak, gıda tedarik zincirinde 
bir aksamaya meydan vermemek için ça-
lışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Yumaklı sözlerini şöyle tamamladı:
“Bundan sonraki süreci ifade eden ‘yeni 

normal’e ayak uydurmak ile ilgili detaylı 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sürecin 
koordinasyonunu sağlayan çalışma eki-
bimiz, yeni döneme ilişkin çalışmalarını 
tamamlamak üzere. GÜBRETAŞ, Türki-
ye’nin birçok noktasında faaliyet gösterdi-
ği için ‘yeni normalde’ kontrollü çalışma 
hayatı kurallarımızı belirledik ve kurum-
sal dokümantasyonları hazırlamaktayız. 
Özellikle tarım alanlarında görev alan 
saha ekiplerimiz için yol haritamızı be-
lirleyerek, ilgili çalışanlarımızı bu yönde 
bilgilendirdik.

Bu dönemde de gelişmeleri yakından 
takip edip çalışma alanlarında alınan ge-
rekli önlemleri sürekli gözden geçirerek, 
tüm çalışanlarımızın salgına karşı top-
lumsal sağlık kurallarına uymasının sağ-
lanması ve herhangi bir olumsuzluğun 
yaşanmaması için maksimum çabamızı 
sürdüreceğiz.”

G

şirket tarihinin en yüksek 
sevkiyat miktarına ulaştıGÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 

Yumaklı, alınan etkin önlemler ve 
düşen faizler sayesinde, finans-
man maliyetlerinde sağlanan 
düşüşlerin vergi öncesi kar rakam-
larına olumlu yansımasını bek-
lediklerini söyledi. Yumaklı, Mart 
sonu itibarıyla katı, sıvı, toz ürünler 
toplamında GÜBRETAŞ tarihinin en 
yüksek sevkiyat miktarlarına ulaş-
tıklarını ifade etti.

,
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Ülke TV’de yayınlanan Ankara Gün-
demi programına canlı yayın ko-
nuğu olarak katılan Poyraz, Tarım 
Kredinin genel yapısı ve çalışmala-
rını anlattı. Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin olmazsa olmaz kriterinin 
kalite olduğunun altını çizen Poyraz; 
“Konuştuğumuz husus gıda. Gıdayla 
ilgili olarak da fiyatın dışında kaliteyi 
daha öne çıkarmamız gerekiyor. Yani 
insanların ihtiyaçların karşılanması 
gerekiyor. Ama bu ihtiyaçlar karşı-
lanırken mümkün olduğu kadar uy-
gun fiyatta ve kaliteli, sağlıklı, doğal 
bir şekilde karşılanma zorunluluğu 
var.” dedi.

“ÜRETİCİ İLE 
TÜKETİCİ 

ARASINDAKİ 
BAĞ SAĞLIKLI 
KURULMALI”

Tarım Kredi Marketler hakkın-
da bilgi veren Poyraz, şuan için 93 
markete ulaştıklarını 2021 yılı so-
nuna kadar da 500 markete ulaşma-
yı hedeflediklerini ifade etti. Poyraz, 
ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin çiftçilerden alıp işlediği ve işlet-
tiği ürünlerin sadece bu 93 market-
te satılmadığını, Türkiye genelinde 
26 bin markette ürünlerin raflarda 
tüketicilerle buluştuğunu hatırlattı. 

Poyraz, üretici ile tüketici, pazar-
la üretim arasındaki bağın sağlıklı 
kurulması gerekliliğine vurgu ya-
parak; “Bunu yapacaklar da koo-
peratif yapılanmalarıdır. Tarımsal 
girdiler noktasında çiftçiye biz ge-
rekli desteği veriyoruz. Ama ürün 
alımı noktasına baktığımızda şu 
son birkaç yılda katlamalı olarak gi-
diyoruz. Pazar tarafıyla da bağ ku-
rarak yapmaya çalıştığımız şey şu; 
bu tarafta bir pazar var. Bu pazarın 
ihtiyacı olan neyse bunu bir sonra-

ki sezon çiftçiye tarımsal girdilerini 
vererek ve alım garantili bir şekilde 
çiftçiden geri almak. Şu anda bir ta-
rafta üretici var bir tarafta tüketici 
var. Bu değerler zincirinde ne kadar 
çok halka oluşursa her bir halka ti-
cari olarak kar elde etmek gayesiyle 
hareket edecek. Her bir halkanın 
fazlalığı tüketici tarafından ek bir 
maliyet demek. Yani kooperatif ya-
pılanmaları bu anlamda çok önem-
li.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
varlık sebeplerinin çiftçi olduğunu 
vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti: 
“Biz çiftçi kuruluşu olduğumuz için 
hem bitkisel üretimde hem de hay-
vansal üretimde rolümüz çiftçiye 
destek olmak. Şuanda hayvancılıkla 
iştigal eden bir şirketimiz var. Bir 
taraftan marketlerin sayısını 500’e 
çıkarmayı hedefe koyduk. Bunun 
yaklaşık 300 tanesinde şarküteri 
olacak. İstiyoruz ki bu 300 markette 
de bizim paydaşımız konumunda 
olan yetiştiricilerimizin ürettiği şar-
küteri ürünleri olsun. Bunun hesa-
bını yaptık. 16 bin büyükbaş besili 
hayvandan bahsediyoruz. Bizim 
kendi şirketimizin yetiştirdiği hay-
vanlarla bunu karşılama şansımız 
yok. O zaman ne yapacağız. Buza-
ğıyı alıyoruz yetiştiricilere veriyo-
ruz. Diyoruz ki buzağıyı al sayısı 
ne kadarsa yemini de veriyoruz. 
Nereye satacağım kime satacağım 
diye endişe içinde olma. Yetiştir 
biz senden alacağız onu. Şu anda 3 
yıllık planlama çerçevesinde 10 bin 
baş hayvan hedefliyoruz. 16 binin 
yaklaşık 5 bin küsürünü kendi çift-
liklerimizden yaparken üçte ikisini 
bu sözleşmeli yetiştiricilikle kendi 
marketlerimizde satılması nokta-
sında bir program ortaya koyduk. 
İnşallah hızlı bir şekilde yapacağız.”

“Koronavirüs sürecinde “Koronavirüs sürecinde 
çalışmalarımız kesintisiz çalışmalarımız kesintisiz 
devam etti”devam etti”

Türkiye Tarım kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, İçişleri Bakanlığının yayınla-
dığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde yer 
alan istisnalardan birinin de Tarım Kredi Koope-
ratifleri olduğunu belirterek, “Bu süreçte tarımsal 
üretimin devamı için kooperatiflerimizi açık tutup 
çiftçilerimizin ihtiyacı olan girdilerin zamanında 
temini noktasında tüm kooperatif ve şubelerimiz-
de çalışmalar kesintisiz devam etti” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, TRT 1’de canlı yayınlanan Sahur Bereketi programının 
konuğu oldu.

Sahur Bereketi programına katılan Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin çalışmaları, tekafül sigortası, 
kooperatifçilik ve helal gıda hakkında açıklama-
larda bulundu. Genel Müdür Poyraz, dünyada 
en temel ihtiyacın gıda olduğuna, tarımsal faali-
yetlerin de bu anlamda kesintisiz bir şekilde sür-
dürülmesi gerektiğine dikkat çekerek; “Devleti-
mizin çizdiği çerçevede bir taraftan çiftçilerimiz 
çalışırken; biz de kooperatif olarak çiftçimizin 
ihtiyacı olan tarımsal girdileri sağlama nokta-
sında tüm Türkiye sathına yayılmış bir teşkilat 
yapısıyla destek vermeye gayret ediyoruz.” dedi.

“KOOPERATİFÇİLİKLE 
ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK 

BİR GÜÇ VAR”
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kamuoyunda 

bir devlet kuruluşu gibi algılandığını ifade eden 
Poyraz, “Kooperatif yapılanmaları kanunen 
korunmuş yapılanmalardır.  Ama kanunen ko-
runmuş olması ona devlet kuruluşu hüviyeti ver-
miyor. ‘Dayanışma esasını merkeze alarak kendi 
birlikteliğinizi kendi menfaatinizi yukarıya taşı-
yın’ diyen bir yapılanma, temel mantık bu. Yani 
kooperatif yapılanmaları kendi giderlerini kendi 
gelirleri ile karşılar. Kooperatiflerin şirketleri de 
diğer piyasadaki şirketler gibi kendi giderlerini 
kendi gelirleri ile karşılar. Arada bir fark var, o 
da önemli fark. Diğer şirketlerde esas olan kar 
maksimizasyonu iken yani ‘biz ticaret yapalım 
çok daha fazla kazanç elde edelim’ derken; ko-
operatif yapılanmaları genelde bu karı elbette 
gözetirler ama esas öncelikleri kendi ortakları, 
ve kamunun genel anlamda menfaatini maksi-
mize etmektir. Bu nüans onu diğerlerinden ayı-
rıyor. Yani bir toplumsal sorumluluk var burada. 
Dolayısıyla sadece kar gözüyle bakılmaz. Bura-
da küçük küçük birikimlerin bir araya gelmesi, 
faydaların ve beklentilerin birleştirilmesi, birlikte 
hareket edilmesi sonucu ortaya çıkan büyük bir 
güç var.” dedi.

BEREKET TEKAFÜL, 
SİGORTACILIKTA BİR İLK

Tekafül sigorta sisteminin işleyişine de de-
ğinen Poyraz şunları kaydetti: “Kurumsal yapı 
olarak bu işe giren sigorta şirketi yani tekafül 
şirketi bu işin bir nevi emanetçisi konumunda. 
Yani yapılan iş ve işlemlerden bir komisyon 
alıyor masraflarını çıkartma anlamında ama 
işin gerçek sahibi burada katılımcılar. Yani 
katılımcılar bir nevi dayanışma göstererek biz 
önümüzdeki süreçte birbirimizi destekleyelim 
herhangi birimiz de bir sıkıntı olması duru-
munda onun sıkıntısını hep birlikte giderelim. 
Bu anlayışla buraya kaynaklarını koyuyorlar ve 
son tahlilde dönem sonunda burada biriken 
havuzda bir kalan varsa elbette gerçek hak sa-
hipleri katılımcılar olduğu için de oradaki kay-
nağın katılımcılara iadesi mümkün.”

“HELAL GIDA OLMAZSA 
OLMAZIMIZ”

Helal gıda konusuna da değinen Poyraz, helal 
gıdanın kendileri için olmazsa olmaz olduğunu 
vurguladı. Poyraz, “Bütün ürünlerimizi bu an-
lamda son derece titizlikle, dikkatle kendi üret-
tiklerimizi de ürettirdiklerimizi de hem genel 
anlamda mevzuat ve gıda kodeksi çerçevesinde 
takibi yapılıyor, hem de helal gıda noktasında ta-
kibat yapılıyor.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin sosyal sorum-
luluk kapsamında da rol üstlendiğini ifade eden 
Poyraz, “65 yaş ve üzeri olan evde kalan insanla-
rımıza sunulan yardımda valiliklerimiz ve diğer 
yardım kuruluşlarımızın gıda tedarikçisi olarak 
sorumluluk aldık. Aynı şekilde şu anda Rama-
zan ayında pek çok kuruluşun ihtiyaç sahiplerine 
gıda paketi hazırlamada tedarikçi durumunda-
yız. Ayrıca hem kendi personelimiz olarak 
hem de şirketlerimiz ile birlikte devletimizin 
başlattığı kampanyaya biz de destek verdik.” 
ifadelerini kullandı.

Poyraz, Sahur Bereketi programının Poyraz, Sahur Bereketi programının 
canlı yayın konuğu olducanlı yayın konuğu oldu
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anıtım toplantısındaki konuşmasına “14 
Mayıs Dünya Çiftçiler Günü”nü kutlayarak 
başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz çift-
çilere bereketli ve hayırlı kazançlar diledi. 

Tarım Kredinin sözleşmeli üretim ve 
2020 yılı tarımsal ürün alım faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Poyraz, önceki yıl-
larda pilot çalışmalar yaptıklarını, 2020 
yılı itibarıyla sözleşmeli üretim modeline 
ağırlık verdiklerini söyledi.

Poyraz, “İnsanlık olarak sıra dışı gün-
ler yaşamaktayız. Uluslararası düzeyde 
pek çok sektörün sorgulandığı böyle bir 
zamanda; gıdanın, tarımın, üretimin ne 
denli önemli olduğu bir kez daha gözler 
önüne serildi. Tarım gibi stratejik öneme 
sahip bir alanda devamlılık, fiyat ve kalite 
istikrarının sağlanması, ithalatın azaltılıp 
ihracatın artırılması için üretimde planla-
manın önemi daha da belirgin hale geldi.

Tarımda zaman zaman üreticilerin yük-
sek gelir beklentisiyle aynı ürüne yönel-
melerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşan-
makta. Talep fazlası ürünlerin çoğu zaman 
hasadı bile yapılmamakta. Bunun yanında 
yakın zamanda gördüğümüz gibi bazı fır-
satçılar, fiyat yükseltme beklentisi ile üreti-
cilerimizin ürünlerini alarak depolamakta 

ve bundan dolayı piyasada dönem dönem 
belli ürünlerde sıkıntılar yaşanmakta. Bazı 
dönemlerde de para etmez düşüncesiyle 
bazı ürünlerde ekim yapılmaması nede-
niyle fiyatlarda aşırı yükselme, hatta ithalat 
mecburiyeti yaşanmakta. Bundan dolayı-
dır ki sözleşmeli üretim modeli elzem bir 
duruma gelmiştir.” dedi.

“PİLOT UYGULAMALARIMIZ 
BAŞARILI OLDU”

Bir buçuk, iki yıldır gündeme getir-
dikleri sözleşmeli üretim modeli çalış-
maları olduğuna dikkat çeken Poyraz 
sözlerine şöyle devam etti:

Tarımsal üretimdeki sorunların önemli 
ölçüde minimize edilmesi ve sözleşmeli 
üretime geçilmesi noktasında bir gayre-
timiz var. Bu konuda pilot uygulamaları-
mızı yaptık. Oldukça başarılı neticeler de 
aldık. Bir rol model olarak biz bu sistemi 
başlattık. 

Sizlerin de yakından takip ettiğiniz 
üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 
Dr. Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde 
DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) projesinin 
tanıtımını yaptı. DİTAP, tohumdan çatala 
kadar olan zincirin takip edildiği, üretim 

ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin 
yapıldığı pazar olacak.  

Hem üretici hem tüketici hem de sek-
törün kazanması hedeflenen DİTAP ile 
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin 
ürettiği ürünleri Dijital Tarım Pazarı 
(DİTAP) sayesinde değer fiyattan tüm 
alıcılar ve üreticilerle buluşturmayı he-
defliyor.

“KURUMLAR ARASI 
İŞ BİRLİKLERİ İLE 

BÜYÜYECEK”
Bu alanda gerek kurumlar arası iş birlik-

leri ile yeni pazar oluşumları sağlama gerek 
kendi şirketlerimizin üretim ve kaynak ih-
tiyaçlarını karşılamak olmak üzere çeşitli 
çalışmalar sürdürüyoruz.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tedarikçile-
rinden biriyiz. Yine Kredi Yurtlar Kurumu 
ile başlattığımız çalışma ile Türkiye genelin-
de yurtta kalan öğrencilerimizin temel gıda 
maddelerinin tedariki doğrudan Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından yapılmakta. 
Çeşitli üniversite ve kamu kurumlarıyla da 
benzer çalışmalarımız devam etmekte. Ay-
rıca MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Der-

neği), Türkiye Makarna Sanayicileri Derne-
ği, ETİ ve iş birliği protokolünü geçen hafta 
imzaladığımız NİSAD (Nişasta Sanayicileri 
Derneği) gibi gıda sektörünün önemli ak-
törleriyle işbirliklerimizi sürdürüyoruz.    

Ortaklarımızın pazar kaygısı duymadan, 
güvenle ekim yapabilmeleri ve piyasa den-
gesinin de korunması amacıyla sözleşmeli 
üretim modeli çalışmaları yapıyoruz. Bu sa-
yede tek bir üründe yoğunlaşma ya da belli 
ürünlerde ithalata ihtiyaç duymadan yerli 
kaynakların verimli kullanımına ve milli 
tarım projesine de destek veriyoruz.

“2020 YILI HEDEFİ                
1 MİLYAR TL”

Bu kapsamda ürün değerlendirme çalış-
maları, özellikle önem verdiğimiz bir konu. 
2017 yılında 450 milyon TL bedelle 447 bin 
ton ürün alımı gerçekleştirdik. 2018 yılın-
da ise bir önceki yıla göre yüzde 72’lik artış 
sağlanarak toplamda 800 milyon TL bedelle 
620 bin ton ürün alımı yaptık. 2019 yılında 
da 760 bin ton ürün 1 milyar 250 milyon TL 
bedelle üreticilerimizden alınmıştır.

2020 yılında da ürün değerlendirme fa-
aliyetleri kapsamında 11 Mayıs 2020 itiba-
rıyla üreticilerimizden 61 bin ton ürünün 

Ortaklarının pazar kaygısı duymadan, güvenle ekim yapabilmeleri ile piyasa dengesinin korunması amacıyla “Tar-
ladan sofraya” sloganıyla başlatılan talebe bağlı planlı üretim modelinde “2020 yılı için Sözleşmeli Üretim ve 
Tarımsal Ürün Alım” faaliyetleri, video konferansla düzenlenen tanıtım toplantısıyla paylaşıldı.

T

Tarım Kredi 2020 yılı sözleşmeli üretim hedeflerini belirledi Tarım Kredi 2020 yılı sözleşmeli üretim hedeflerini belirledi 
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Tarım Kredi 2020 yılı sözleşmeli üretim hedeflerini belirledi Tarım Kredi 2020 yılı sözleşmeli üretim hedeflerini belirledi 

195 milyon bedelle alımı gerçekleşmiş olup, 
geçen yılın aynı dönemine göre tutar bazında 
% 7 oranında bir artış sağlanmıştır.

17 Bölge Birliğimizce gerçekleştirilen ürün 
alımlarıyla 2019 yılında verilen hedeflerde 
yüzde 100’lük karşılama oranı yakalanmıştır. 
2020 yılında ise geçtiğimiz 3 yılın tecrübe-
siyle hedefimiz 2.5 milyar TL bedelle ürün 
değerlendirme faaliyetlerini tamamlamak. 
Orta vadede ise bu rakamı 5 milyar TL sevi-
yelerine çıkarmak istiyoruz. 2020 yılı için he-
deflediğimiz 2,5 milyar TL’lik ürün alımının 
1 milyar TL’lik kısmını Sözleşmeli Üretim 
Modeli kapsamında almayı planlıyoruz.  

2020 yılından itibaren otomasyon sis-
temimizde yapılan düzenleme ile çiftçile-
rimizle yaptığımız üretim sözleşmelerini 
sisteme entegre etmeye başladık. 

Bu kapsamda yaklaşık 400 bin dekarlık 
alanda 500 milyon TL tutarında sözleşme 
girişi yapılmış olup, ayçiçek, çeltik, silaj-
lık mısır, dane mısır, salçalık domates ve 
ikincil ürün olarak yetiştiriciliği yapılan 
çeşitlerin sözleşme girişleri halen devam 
etmektedir. 

2020 yılında çiftçilerimiz ile 1 milyon 
dekar alanda sözleşmeli üretim yapılması-
nı planlıyoruz.” 

“TK SERA, ÇALIŞMALARINA 
BAŞLADI”

2019 yılında kurulan TK SERA ile serada üre-
tim yapan üreticilere yönelik çalışmalar yaptık-
larını kaydeden Poyraz, “Sözleşmeli üretim kap-
samında kooperatiflerimiz iş birliğinde üretilen 
ürünlerin alınarak ulusal zincir marketlerine 
satışına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yapılan iş birlikleriyle bir yandan özellikle kü-
çük ölçekte üretim yapan çiftçi ve ortaklarımı-
zın pazar kaygısı taşımadan pazara ulaşmasına 
katkı sağlarken diğer yandan tüketicilerimizin 
de daha uygun koşullarda kaliteli ve ekonomik 
ürün tüketmelerine aracılık ediyoruz.

Tarım Kredinin satışlarının regülasyon et-
kisi ile diğer firmalar, fiyatlarını revize etmek 
zorunda kalmakta, dolayısıyla Tarım Kredi 
çiftçilerimize; tarımsal girdilerin fiyatlarını 
baskılamasıyla da katkı sağlamaktadır. Bu sa-
yede üretim öncesi girdi noktasında destek-
lediğimiz çiftçilerimize, üretim sonrası ürün 
değerlendirme çalışmalarıyla da katkı sunu-
yoruz. Ürün değerlendirme faaliyetlerimiz, ta-
rımda üretimin sürdürülebilirliği ve güvenilir 
gıda arzı noktasında özellikle üzerinde durdu-
ğumuz konulardan.

Bu alanda Tarım Kredi olarak gerek kurum-
lar arası iş birlikleri ile yeni pazar oluşumları 
sağlama gerek kendi şirketlerimizin üretim ve 
kaynak ihtiyaçlarını karşılamak olmak üzere 
çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.” ifade-
lerini kullandı.

KADIN KOOPERATİFLERİNE 
KREDİ İMKÂNI 

Toplantının sonunda gazetecilerin soruları-
nı da yanıtlayan Poyraz, büyük kısmı tarımda 
istihdam edilen kadınların oluşturduğu kadın 
kooperatiflerine de kredi imkânları sundukla-
rını, kadınların emeklerinin değerinde pazara 
taşınması noktasında destekleri olduğunu ve 
mevcut durumda Türkiye’nin farklı noktaların-
dan 15 kadın kooperatifi ile iş birliği yaptıkları-
nı ifade etti. 

Tarım Kredi Kooperatif Market sayılarının 
100’e yaklaştığını kaydeden Poyraz,  “Market 
açmanın bizim açımızdan çok zor bir tarafı yok. 
Ama bizim önceliğimiz marketlerde raflara 
koyduğumuz ürünlerin, çiftçiden aldığımız ve 
kendi fabrikalarımızda işlediğimiz ya da kendi 
standartlarımızda ürettirdiğimiz ürünler olma-
sı lazım. Bu ürünleri sadece Tarım Kredi Koo-
peratif Marketlerinde satmıyoruz. Diğer 22 bin 
market, kamu kurumları, Kızılay, AFAD, ceza-
evleri gibi diğer yerlere de karşı sorumlulukla-
rımız var. Bu sene bir taraftan kurumsallaşmayı 
hızlı bir şekilde tamamlarken, bir taraftan da 
sayımızı arttıracağız. 2021 yılı için hedefimiz 
500 market sayısını yakalamak. Ancak özellikle 
yaşadığımız süreç şunu da bize gösterdi: Sadece 
market açmamız yeterli değil, dijital platformu 
kullanarak sanal market alt yapısını da oluştur-
mamız gerekiyor. Şu anda bir ekibimiz de hızlı 
bir şekilde bunun üzerine çalışıyor.” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 2020 yılında 1 
milyar TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere top-
lam 2,5 milyar TL tutarında ürün alımı yapacak.
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azine ve Maliye Bakanlığı’nın kararnamesi kapsamında ilk 
olarak sertifikalı tohum, kimyevi gübre ve karma hayvan 
yeminde sabit oranlı kredi uyguladıklarını vurgulayan Poy-
raz, ‘Bu ürünleri yüzde 5.5 sabit oranla kredilendiriyoruz. 

Diğer tarımsal girdileri de sabit oran üzerinden 
kredilendirmek için çalışmalara başladık. Akaryakıt 
haricindeki tüm tarımsal girdileri sabit faiz üzerinden 

kredilendirmeye de en kısa sürede geçmeyi planlıyo-
ruz’ diye konuştu. 

‘DEĞİŞKEN ORANDAN SABİTE 
GEÇMEYİ ÖNGÖRDÜK’

Tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında 
çiftçilerimize, üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hizmet 

ettiklerini dile getiren Genel Müdür Poyraz, sözlerini şöy-
le sürdürdü; ‘Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 2019 yı-
lında toplam 8,2 milyar TL tutarında kredi kullandırdık. 
Bu kredilerin yüzde 80’ini ayni olarak veriyoruz. Daha 
önce değişken oranlı kredi kullandırıyorduk. Girdiyi 
verdikten sonra, hasat döneminde parasını alırken, oran 
yükselmişse fiyat da yükseliyordu. Özellikle 2018’deki dö-
viz ve faiz artışında hem çiftçimiz hem de biz mağduriyet 
yaşadık. Bunu gidermek için belli ürünlerde sabit orana 
geçmeyi öngördük. 

Uygulama kapsamında belirtilen üretim konularında 
tarımsal faaliyetlerini sürdüren ortaklarımız, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden 10 bin lira tutarında sertifikalı tohum, 
karma hayvan yemi ve kimyevi gübre kredisi kullanmala-
rı halinde, bir yılsonundaki kredi maliyeti yüzde 5,5 ora-
nında ve 550 lira olacak. Böylece kredi kullanan çiftçinin, 
bir yılın sonunda 10 bin lirası kredi anaparası ve 550 lirası 
vade farkı olmak üzere ödeyeceği toplam tutar 10 bin 550 
lira olacak.’

“HEDEFİMİZ FAİZ ORANLARINI 
MİNİMUMA İNDİRMEK’

Genel Müdür Poyraz, sabit oran uygulaması çerçevesin-
de çiftçi ve üreticilere toplam 1 milyar lira tutarında sertifi-
kalı tohum, kimyevi gübre ve yem kredisi kullandırıldığına 
dikkat çekerek, ‘Bu dönemde üreticilere bu girdilerin dışın-
daki girdi taleplerinde de uygun faiz oranlarıyla finansman 
sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı’yla yürütülen koordineli çalışmalarla çiftçiye faiz 
oranlarının minimuma indirmek hatta tamamen kaldır-
mak için çalışmalarımız ise devam ediliyor’ dedi.

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz,  Tarım Kredi’nin her geçen gün tarım-
sal ve hayvansal ürün pazarındaki yetkinliğini artırdığını 
söyledi.

Tarım Kredi olarak hem kendilerinin bizzat açtıkları 
marketlerle pazara girdiklerini hem de yeni paydaşlar 
edindiklerini belirten Poyraz, “Hem market açıyor hem 
de 20 binin üzerinde markete ürün veriyoruz.” dedi.

Poyraz, Nişasta Sanayicileri Derneği(NİSAD) ile pro-
tokol imzaladıklarını ifade ederek, yıllık 1 milyon 600 bin 
ton civarındaki mısırı onlar adına alacaklarını ve sonraki 
dönemlerde onların sipariş ettiği ürünleri çiftçiye sözleş-
meli üretimle ürettireceklerini dile getirdi.

Böylece ürün alım kabiliyetlerinin de her geçen gün 
arttığına işaret eden Poyraz, şöyle konuştu:

“Bu sene 2,5 milyar liralık ürün alım hedefi koyduk. 
Orta vadede hedefimiz 5 milyar liralık alım yapmak. İn-
şallah önümüzdeki dönemde bu hedef daha ileri taşına-
cak. Bir tarafta tüketim, bir tarafta üretim pazarı var. İki 

pazar arasındaki planlamanın düzgün yapılması, arz ve 
talebin örtüşmesi için esas rol alması gereken kooperatif 
yapıları. Türkiye’de kooperatif yapıları güçlendikçe üretici 
ve tüketici arasındaki bağ da güçlenecek. Üretim plansız-
lığından kaynaklanan mağduriyetler minimum seviyeye 
inecek. Bu planlama pazarla olan bağın kooperatifler va-
sıtasıyla kurulmasıyla mümkün olacak.”

Şu anda 93 markete ulaştıklarını ifade eden Poyraz, 
2021 sonu itibarıyla 500 market hedefine ulaşacaklarını 
belirtti.

ONLİNE SATIŞ İÇİN HAZIRLIK
Poyraz, dijital pazar projesine ilişkin çalışma yaptık-

ları bilgisini de vererek, “Online satış için hazırlığımız 

var. Önümüzdeki aylarda eksiklerini tamamladıktan 
sonra, hızlı şeklide Tarım Kredi ürünlerini dijital pa-
zar üzerinden de satacağız.” ifadelerini kullandı.
Bu projeye öncelikle büyük şehirlerden başlayacakla-
rını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:
“Buralarda lojistik imkanlar ve nüfus yoğunluğu daha 
fazla. Pazar noktasında, pazarın test edilmesi anlamın-
da ölçek ne kadar büyükse daha gerçekçi veriler ortaya 
koyuyor. Şu anda yazılım hazırlıkları yapılıyor. Sonra 
lojistik aşamaları gelecek. Yıl bitmeden hizmete açıl-
masını hedefliyoruz. En kısa sürede lojistik altyapısı 
tamamlandıktan sonra ürünlerimizi sadece market-
lerde değil, dijital platform ile de tüketiciye ulaştırma-
ya başlayacağız.”

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz, gerekli hazırlıkların tamam-
lanmasıyla Tarım Kredi ürünlerinin 
dijital pazar üzerinden de satılıca-
ğını bildirdi. 

Tarım Krediden online satış Tarım Krediden online satış   

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, or-
taklarının faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etki-
lenmelerinin önüne geçmek için 2019 yılında tarımsal girdilerin sabit oranlı 
kredilendirilmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, ‘Bugün sabit 
oranlı kredi  tutarımız 1 milyar TL sınırını geçti ve artarak sürecek’ dedi. 

H

‘Sabit oranlı kredilerde 1 milyar TL’yi geçtik’‘Sabit oranlı kredilerde 1 milyar TL’yi geçtik’





HABER16 HAZİRAN 2020

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji 
şirketi Tarnet tarafından yürütülecek projeyle 
belirlenen okullarda tarım odaklı teknoloji ve gi-
rişimcilik eğitimi verilecek.

Akıllı Tarım Atölyeleri gençlere tarımı sevdirecekAkıllı Tarım Atölyeleri gençlere tarımı sevdirecek

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri  tarafından hayata geçi-
rilecek Akıllı Tarım Atölyeleri 

Projesi, orta öğretim öğrencilerine 
hem tarımı sevdirecek hem de tarım 
odaklı olarak teknoloji geliştirme fır-
satı sunacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin teknoloji şirketi Tarnet tarafın-
dan yürütülecek projeyle belirlenen 
okullarda tarım odaklı teknoloji ve 
girişimcilik eğitimi verilecek.

İlk olarak dijital platformda belirle-
nen teorik eğitimleri alacak öğrenci-
ler, daha sonra bir eğitim öğretim dö-
neminde 24 atölyeyi tamamlayacak.

Atölyeler problem çözme, liderlik, 
sosyal girişimcilik, yenilikçi düşün-
ce, inovasyon, etik, enerji ve yaşam, 
temel ekoloji ve tarım, gıda, temel 
elektronik ve elektronik, kodlama, 
robotik, tasarım ve üretim, iş mo-
deli geliştirme gibi alanlarda olacak. 
Okulun yapı ve talebine göre okul 
içerisinde veya dışında bir Akıllı Ta-
rım Atölyeleri Laboratuvarı da kuru-
labilecek.

Bu atölyeler bir tarım merkezinde 
işlenecek ve öğrencilerden bir ürün 
çıkarması beklenecek. Atölyeleri ba-
şarıyla bitiren öğrenciler sertifikala-
rını aldıktan sonra okullarında Akıllı 
Tarım Atölyeleri kulüplerini kurabi-
lecek, eğitime yeni başlayan öğrenci-
lere mentörlük yapabilecekler.

“GELECEK KUŞAKLARIN 
TARIMA İLGİSİ 
ARTIRILACAK”

Tarım Kredi Genel Müdürü Fah-
rettin Poyraz, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, tarımda iş gücünün yaş-
landığına ve toplumda tarıma yönelik 
ilginin azaldığına dikkati çekerek, ge-
lecek kuşakların bu alana olan ilgisini 
artırmak istediklerini söyledi.

Okullarda oluşturulacak Akıllı Ta-
rım Atölyeleri ile tarımı ortaöğretim 
çağındaki çocuk ve gençlerin günde-
mine sokacaklarını belirten Poyraz, 
şunları kaydetti:

“Çocuklarımız erken yaşlarda tek-
nolojiye olan ilgilerini tarım tekno-
lojilerine odaklayarak üretime destek 
sağlayacak. Akıllı Tarım Atölyeleri 
hedefimiz 6. ve 7. sınıflar ile 9. ve 10. 
sınıftaki gençler. Bu gençlere labo-
ratuvar ortamında bilişim sistemleri 
teknolojilerinin gerektirdiği dona-
nımları, temel eğitimleri verirken 
kodlama, robotik kodlama gibi ileri 
eğitimleri de vereceğiz. Bir eğitim 
öğretim yılını kapsayacak planlama 
içindeyiz. Çocuklarımızın tarımsal 

üretim süreçlerini bizzat görmelerini 
yaşamalarını ve hissetmelerini isti-
yoruz. Bir konuda teknolojik gelişme 
yaptırmak istiyorsanız, o üretim sü-
reçlerinin de o işe kafa yoranlar tara-
fından bilinmesi gerek.”

Poyraz, projeyi bugünden yarını 
görerek ortaya koyduklarını aktara-
rak, “Çünkü biliyoruz ki yarınlarda 
teknolojiyle hemhal olmuş kişilerin 
tarımla meşgul olduğunu hızla göre-
ceğiz.” dedi.

Çiftçiliğin bugün itibariyle köy-
lerde yaşayanların faaliyeti gibi dur-
duğunu anlatan Poyraz, buna karşın 
üniversite mezunu mühendislerin de 
üretimde aktif rol aldığı bir çağa doğ-
ru hızla gidildiğini ifade etti.

Tarımsal üretim sürecinde aktif rol 
alma noktasında gençleri bu alana çek-
meyi ve ilgilerini bu alana toplamayı 
hedeflediklerini dile getiren Poyraz, 
“Gençlerin, teknoloji ve tarımı iç içe 
geçirerek ürün geliştirdiği döneme gi-
receğiz.” diye konuştu.

“PROJE HIZLA 
TÜM TÜRKİYE’YE 

YAYGINLAŞTIRILACAK”
Projeyi ilk olarak özel ya da kamu 

ayrımı yapmadan birkaç pilot okulda 
hayata geçireceklerini belirten Poyraz, 
şu ifadeleri kullandı: “Önümüzde-
ki eğitim öğretim döneminde bu işi 
daha somut noktaya taşıyıp süreçleri 
başlatacağız. Pilot okullardan aldığı-
mız geri dönüşüme göre eksiklikleri 
tamamladıktan sonra bunu hızlı şe-
kilde tüm Türkiye’ye yaygınlaştırma-
yı amaçlıyoruz. Bu eğitimleri pilot 
okullarda seçmeli ders mahiyetinde 
teklif edeceğiz. Atölyelerde bir tarım-
sal ürünün üretimde hangi aşamalar-
dan geçtiğini çocuklarımız görecek. 
Tarımsal ürünlere ilişkin verilerin 
toplanması, raporlanması için yazı-
lım gerekiyor. Bir tarımsal üretimin 
maliyetleri teknolojiyle nasıl aşağı 
çekilir? Gençleri sahaya da götürüp 
mevcut durumla tanıştıracağız. Ge-
lecek tarımda, gençlerin, geleceğin 
burada olduğunu bilerek bu süreçle-
re müdahil olması lazım. Biz de bir 
farkındalık oluşturabilir miyiz diye 
çalışma başlattık.”

Projenin ikinci aşamasında 7 böl-
gede bölgesel eğitim merkezleri kur-
mayı planladıklarını ve buralarda 
eğiticilerin eğitimlerinin gerçekleşti-
rileceğini bildiren Poyraz, projedeki 
gençlerin desteğiyle üretilen ürünleri 
de Tarım Kredi’nin marketlerinde sa-
tışa sunmayı planladıklarını sözlerine 
ekledi.
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H ayvanların seçimi ve ortaklara teslimi; 
TİGEM Ceylanpınar tesisinde Tareks 
Veteriner Hekimi Aziz Kaya, Şanlıurfa 
Bölge Birliği Ziraat Mühendisleri Meh-
met Nur Bal ve Ali Süzgeç tarafından 
gerçekleştirildi.

Bölge Birliği Tedarik ve Pazarlama 
Yönetmenliğinden Mehmet Nur Bal bu 
çalışmanın bölge hayvancılığına katkı 
sağlayacağını, ortakların daha temiz, ve-
rimli ve kazançlı hayvancılık yapabilece-
ğini dile getirdi.

Kooperatif ortakları ise Şanlıurfa Bölge 
Birliğince tedarik edilen ivesi ırkı koyunların 

teslim edilmesinden dolayı duydukları mem-
nuniyeti belirterek yetkililere teşekkür etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliğine bağlı Mar-
din Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarına, Tarım İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğünden (TİGEM) tahsisi yapılan 450 adet ivesi 
ırkı küçükbaş hayvanın teslimi gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Bölge Birliğinde 
hayvan teslimi...

Tarım ve Orman Bakanlığının yürürlüğe koyduğu, ‘Or-
ganik Tarımın Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında, 
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 
hibe olarak verilen ve tedariği Kahta Tarım Kredi 
Kooperatifi tarafından yapılan 3 bin adet organik 
arı kovanı, sahiplerine teslim edildi.

rganik arıcılık ve bal üretiminin 
yaygınlaştırılması için gerçekleş-
tirilen arı kovanı teslimatına; Sin-
cik Tarım ve Orman İlçe Müdürü 
Özgür Akar, Kahta Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdür Yardımcısı Fa-
tih Turan Çelik, Adıyaman Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdür Yardım-
cısı Mesut Fıstık, Sincik Arıcılık 
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı 
Mahmut Öztürk, kooperatif per-
soneli, ortaklar ve arı üreticileri 
katıldı. Amaçlarının üreticiye ka-
liteli ürünü yerinde ve amacına 

uygun tedarik etmek olduğunu 
belirten Kahta Tarım Kredi Ko-
operatifi Müdür Yardımcısı Fatih 
Turan Çelik, “Kooperatif olarak 
en büyük amacımız üreticinin 
kalkınmasına destek olmaktır.” 
dedi.

Öte yandan kovanlarına ka-
vuşan arıcılar da projeden son 
derece memnun olduklarını dile 
getirerek, “İnşallah bu tür çalış-
maların ilçemizin gelişmesine bü-
yük katkısı olur. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz.” dediler.

O

Tarım Krediden 
üreticiye organik 

arı kovanı 

ersin Bölge Birliği tarımsal üretim 
açısından zengin bir çeşitliliğe sahip. 
Bölgede ürün alımları kooperatifler 
aracılığıyla gerçekleştirilirken özellik-
le üretimin aksamadan devam ettiril-
mesi planlanıyor. Pazarlama alanında 
sorun yaşanmaması için Tarım Kredi 
Kooperatifleri, fiyat ve talep yönünden 
katkı sağlamak için tarımsal üretime 
her şekilde destek veriyor.

Bu kapsamda Mersin Bölge Birliği-
ne bağlı Yeşilköy Tarım Kredi Koope-
ratifi bölgede yoğun olarak yetiştiri-
len fasulyeyi ortaklardan alarak zincir 
marketlere teslim etmeye başladı. İlk 

etapta 12 ton ürünün sevkıyatı ya-
pılırken, ürün alımları önümüzdeki 
günlerde de devam edecek. Talebe 
göre her gün bir tır fasulye sevkede-
cek olan Yesilköy Tarım Kredi Koo-
peratifi, bu yıl içinde yaklaşık 200 bin 
TL değerinde ürün değerlendirilmesi 
hedefliyor. Talep olması durumunda 
bu rakam iki katına çıkarılacak. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
ürünlerini almasından dolayı son de-
rece memnun olan ortaklar özellikle 
pazar bulma noktasında Tarım Kre-
dinin devrede olmasının kazançları-
nın artıracağını ifade ettiler. 

Mersin Bölge ortak 
ürünlerini değerlendiriyor

M

Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliğine bağlı Ye-
şilköy Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarınının ürünlerini de-
ğerlendirmeye başladı. Kooperatif ilk etapta aldığı 12 ton 
fasulyeyi zincir marketlere teslim etti.
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğinde Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 
Kacır ve Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, 
Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkan-
ları, Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yar-
dımcıları, Birim Müdürleri ve Şirketlerin 
Genel Müdürleri ile bayramlaşmak üzere 
internet üzerinden bir araya geldi; çalışan-
ların bayramını tebrik etti.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır konuşmasında; “Dünyanın 
görmediği bir süreç yaşadık. Bu süreç-
te tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar 
önemli olduğunu gördük. Yine bu süreçte 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ürete-
nin ve üreticinin yanında olmaya çalıştık. 
Bu anlamda herkese emekleri için teşek-
kür ediyor, herkesin bayramını kutluyo-
rum.” ifadelerine yer verdi.

“SALGININ TOPLUMA 
ETKİSİNİ MİNİMİZE ETMEDE 
CİDDİ BİR SÜREÇ YÖNETİMİ 

YAPTIK”
Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, ça-

lışanların bayramını kutlayarak başladığı 
konuşmasında iki ayı aşkın süredir koro-
navirüs nedeniyle olağanüstü bir dönem 

yaşandığına dikkat çekerek; “Bu durum 
pek çok sektörü etkiledi. Bu etkilenme 
bazı sektörlerde çok ciddi şekilde hissedil-
di. Tarım ve gıda sektörü bu durumdan en 
az etkilenen sektörlerden oldu. Bu anlam-
da Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakle-
ri de bu süreçten en az şekilde etkilenirken 
salgının topluma olan etkilerini minimize 
etme anlamında da ciddi bir süreç yöneti-
mi yaptık. Bir taraftan kendi çalışanımızın 
sağlıklarını korumak için tedbirler alırken 
diğer yandan da hayatın olağan akışında 
faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmek anla-
mında elimizden geleni en iyi şekilde yap-
ma gayreti içerisinde olduk.” dedi.

Poyraz konuşmasını şu şekilde sür-
dürdü: “Salgın süreci, gıda arz güvenliği-
nin dolayısıyla da bunun temelini teşkil 
eden tarımın, tarımsal faaliyetin ne kadar 

önemli olduğunu bir kez daha teyit etti. 
Toplumun neredeyse tamamına yakını bu 
farkındalığı hissetti. Neticede her şeyden 
fedakarlık edebileceğimiz ama beslenme 
ihtiyacından fedakarlık edemeyeceğimiz 
görüldü. Bu süreçte tarım ve tarımsal üre-
tim ön plana çıkınca Türkiye’de tarım ve 
gıdayla ilgili olarak yıllardır ötelenen bir 
takım konular da daha fazla tartışılmaya 
başlandı. Aslında bu süreçte kooperatif 
yapılanmaları gibi daha ön plana çıkan 
kurumlarımız oldu. Tarım Kredi Koope-
ratifleri de bunlardan birisi.

“ÜLKELER ÖNCE CAN 
SONRA CANAN DEDİ”

Yine bu süreçte gıda ihtiyaçlarının te-
mini ve arz güvenliğinin sağlanması nok-

tasında her ülke kendi açısından öncelikli 
tedbirlerini alma noktasında bir takım uy-
gulamalar başlattı. Söz konusu gıda olun-
ca bütün ülkeler bir anda kapılarını ka-
pattı, sınırlamalara geçti. ‘Önce can sonra 
canan’ anlayışıyla önce kendi halkını 
koruma doğrultusunda tedbirler almaya 
başladı. Tarımın öne çıkması, sorunların 
tartışılması ve bunlar yapılırken gıda arz 
güvenliğinin sağlanması konusunda ko-
operatif yapılanmalarının güçlendirilme-
si ihtiyacı ülkemizde Tarım Kredi olarak 
bizim, yaptığımız uygulamalarla daha ön 
plana çıkmamız sonucunu doğurdu.”

“DEĞİŞİMİN ÖNCÜ ROLÜNÜ 
ÜSTLENMELİYİZ”

“Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bi-
zim bu süreçlerde değişimin öncü rolü-
nü üstlenmemiz gerekiyor.” diyen Genel 
Müdür Poyraz, şunları kaydetti:

“Eğer Türkiye’de tarımsal üretim ve 
gıda arzı ile ilgili olarak birtakım süreçler 
işletilecekse Tarım Kredi Kooperatifleri, 
kooperatif yapılanması ve şirketleri ile 
bu süreçlerin kurgulanması ve yönetil-
mesinde aktif rol almak durumundadır. 
Değişimi takip etmek ve değişimin öncü-
sü olmak bizim vizyoner yönümüzü de 
ortaya koyacak. Tarım Kredi Koopera-
tifleri hiç olmadığı kadar güçlü biçimde 
kendisini toplumun her katmanına çok 
daha fazla hissettiriyor, hissettirmeye de 
devam edecek. Gelecek Tarım Kredi Ko-
operatifleri ve kooperatifçiliğin önemli 
olacağı bir yere doğru gidiyor.  Ben ina-
nıyorum ki Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak bu değişimin öncülüğünü yapma 
noktasında yeterli tecrübe ve donanıma 
sahibiz. Yeter ki buna inanalım.”

Tarım Kredide bayramlaşma Tarım Kredide bayramlaşma 
video konferansla yapıldıvideo konferansla yapıldı

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratiflerinde bayramlaş-
ma heyecanı bir kez daha 
yaşandı. Bayramlaşma 
töreni bu yıl Kovid-19 ön-
lemleri nedeniyle internet 
üzerinden yapıldı.

T
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İpek böceklerinin dut yaprağı yeme mesaisi başladı

Bilecikli yetiştiriciler, Kozabirlik’ten ücretsiz verilen ipek böceklerine dut yaprağı yedirerek 1,5 ayda sahip olacakları 
kozaları Birliğe teslim edecek. Kozabirlik Bilecik sorumlusu Ahmet Genç: “Gençlerimiz ipek böcekçiliğini diğer 
ürünlere nazaran daha kazançlı görüyor.” dedi.

Bilecik’te kozadan ipeğe uzanan “mu-
cizevi” dönüşümün en önemli nok-
talarından olan ipek böceklerinin 
dut yaprağı yeme mesaisi başladı.

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifle-
ri Birliğince (Kozabirlik) yumurtadan 
çıkarılıp ücretsiz olarak kendilerine 
ulaştırılan ipek böceklerini heyecanla 
teslim alan üreticiler, yaklaşık 1,5 ay 
boyunca evlerinde ya da depolarda dut 
yapraklarıyla böcekleri besleyecek.

Özveriyle hasat edilecek kozalar, yu-
muşaklığı ve parlaklığıyla yüzyıllardır 
en çok tercih edilen kumaş türü olarak 
sektörün hizmetine sunulacak.

Kozabirlik Bilecik sorumlusu Ah-
met Genç, yaptığı açıklamada, 2020 
yılı ipek böcekçiliği sezonunun başla-
dığını söyledi. 

Üreticilerin bugünlerde böceklere 
dut yaprağı yetiştirme telaşında oldu-
ğunu belirten Genç, “Böceklerimiz 25-
30 gün dut yaprağı yiyecek ve bu süre 
boyunca 4 uyku evresi geçirecek. Daha 
sonra 8-10 gün koza örecekler. 40 gün 
sonra üreticilerimizden böceklerimizi 
koza olarak teslim alacağız.” dedi.

Ahmet Genç, kırsalda yaşayan genç 
çiftçilerin ipek böcekçiliğine yöneldi-
ğini anlattı.

Bilecik’te 200 civarında üretici bu-
lunduğunu dile getiren Genç, “Küçük 
dut bahçeleri oluşturuyorlar. Gençleri-
miz ipek böcekçiliğini diğer ürünlere 
nazaran daha kazançlı görüyor.” diye 
konuştu.

Genç, üreticilerden teslim alacakları 
kozaları Eskişehir’deki depolarda ku-
rutarak kozanın ipeğe dönüşümünün 
tamamlandığını söyledi.

“İPEK BÖCEKÇİLİĞİNİN 
GELİRİ OLDUKÇA 

GÜZEL”
Üreticilerden Mehmet Ay da sezonun 
başlamasından dolayı heyecanlı olduk-
larını belirtti. 
Tüm aile fertlerinin koza oluşumunu 
heyecanla izlediğini aktaran Ay, şunları 
kaydetti:

“İlk başlarda dut yapraklarını çok 
küçük doğrayıp onlara veriyoruz. Her 
uyku evresinin sonunda yaprakları bi-
raz daha büyüterek besliyoruz. İpek bö-
ceğinin bakımı çok zor değil. 3 yıldır bu 
işi yapıyorum, ipek böcekçiliğinin geliri 
oldukça güzel. Bize sağlanan destekler-
den de memnunuz. Bu mesleği yapma-
larını özellikle genç çiftçilere tavsiye 
ederim.”

Kozadan ipeğe “mucizevi” dönüşümKozadan ipeğe “mucizevi” dönüşüm

Balıkesir’in Manyas ilçesindeki tarım işçileri, 36 dereceyi bulan sıcakta çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye 
başlayan işçiler, bunaltıcı sıcaktan şal 
ve şapkalarla korunmaya çalışıyor.

Manyas’ın kırsal Kulak Mahal-
lesi’nde günlük 75 lira yevmiyeyle 
kapya biber eken işçilerden Birten 
Kılıç, bu mevsimde her gün tarlada 
çalıştıklarını söyledi.

Kılıç, “35-36 derece sıcağın altında 
eve ekmek götürmek için tarlada ça-
lışıyoruz.” dedi.

İşçilerden Filiz Kılıç da lisede öğ-
renim gördüğünü ve aile bütçesine 
katkı sağlamak için tarlada çalıştığı-
nı dile getirdi.

Tarla sahibi Engin Şen ise yaklaşık 
75 dekar alanda üretim yaptıklarını 
anlattı.

Şen, “Kapya biber yetiştiriciliği 
yapıyoruz. Çimleri kendimiz yetiş-
tiriyoruz. Bütün çiftçi dostlarımız 
için bereketli bir sezon dilerim.” diye 
konuştu.

Balıkesir’de tarım işçilerinin aşırı sıcak havada zorlu mesaisi
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Kırklareli’de yaşayan Çiğdem Sarı, devletten aldığı 40 ko-
vanla başladığı arıcılıkta bal, polen ve propolis üreterek aile 
bütçesine katkıda bulunuyor. Sabahları babasının 25 yıllık 
bisikletine binerek arılarının bulunduğu alana giden Sarı, 
“altın kızlarım” diyerek sevdiği arılarına titizlikle bakıyor.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 2 yıl önce dev-
letten aldığı 40 kovan arıyla mesleğe başlayan 
Çiğdem Sarı, “altın kızlarım” dediği arılardan 

sağladığı gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.
Katranca köyünde yaşayan Sarı, bir süre çalıştığı 

özel sektördeki işinden, sağlık problemleri olan kı-
zıyla daha fazla ilgilenebilmek için ayrıldı. 

Daha sonra babasından 4 kovan arı alan ve bu işle 
ilgili girişimcilik kursunu da başarıyla tamamlayan 
34 yaşındaki Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığının 
Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanmak için müraca-
atta bulundu.

Sarı, devletten aldığı 40 kovan arıyı 60 kovana çı-
kararak işini geliştirdi. 

Sabah erkenden, babasının 25 yılık bisikletine bi-
nerek köy dışında arılarının bulunduğu alana giden 
Sarı, yaktığı tütsü ile arı kovanlarını tek tek kontrol 
ediyor.

Sarı, arılarına “Altın kızlarım”, “Siz benim evlatla-
rımsınız”, “Canlarım benim” gibi ifadelerle sesleni-
yor.

 “DEVLET DESTEĞİYLE ARICILIK 
FAALİYETLERİMİ ARTIRDIM”

Sarı, yaptığı açıklamada, arıcılığa babasının yön-
lendirmesiyle 2018 yılında başladığını söyledi. 

Bal üretiminin ardından polen ve propolis de üret-
meye başladığını belirten Sarı, “İlk etapta babamın il-
gilendiği 3-4 sepet arısı vardı. Ben de arıcılığa merak 
sarınca babam bu arılarını bana verdi. Devletten al-
dığım destekle arıcılık faaliyetlerimi arttırdım.” dedi. 

Her işte olduğu gibi arıcılıkta da sevginin çok 
önemli olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti: 

“Arıcılığa ilk başladığımda gerçekten tedirgin ol-
dum. Ama ben şanslıydım çünkü babam vardı. 
Onun desteği ile ufak ufak öğrendim. Babamdan öğ-
rendiğim bilgileri, modern arıcılık teknolojilerini de 
takip ederek kendimi yeniledim. Bu işe başlayıp da 
bırakan hiç kimse yoktur zaten. Ben arılığa geldiğim-
de onlarla konuşuyor, duygularımı paylaşıyor, nazik 
davranmaya çalışıyorum.”

Sarı, arıların besin kaynaklarına rahat ulaşabilme-
leri için faselya tarlaları oluşturduğunu anlatarak, 
“Doğal ürünler yetiştirmek için çaba sarf ediyorum. 
Arı ürünleri çok değerli ve sağlıklı. Onlar benim altın 
kızlarım. O kadar küçük bir canlının bu kadar çalış-
kan olması, izlerken bile hayranlık uyandırıyor.” diye 
konuştu. 

Türkiye’de kadınların arıcılık alanında daha çok 
çalışmaya başladığını vurgulayan Sarı, bu durumdan 
mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Altın kızlarım” 
dediği arılarıyla 

işinin patronu oldu
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ünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe-
sinde yetişen, kendine özgü rengi ve ko-
kusunu yetiştiği topraktan alan karagül, 
çeşitli alanlarda kullanılmak üzere özenle 
hasat ediliyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon 
Komitesinin 2013 yılında “sakin şehir” 
ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri 
ve doğal güzellikleriyle bölgenin “saklı 
cenneti” olarak nitelendiriliyor.

Yılın her döneminde binlerce kişinin zi-
yaret ettiği ilçe, kendine has coğrafi özel-
likleriyle dünyada sadece yörede yetişen 
karagül bitkisini de barındırıyor. Birecik 
Barajı’nın suyunun yükselmesiyle bölge-
de yetişme alanı azalan karagül, kendine 
özgü rengi ve kokusunu yetiştiği toprak-
tan alıyor.

Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü tarafından geniş 
bir alana yayılması amacıyla üç serada 
yetiştirilen karagül, bu yıl da havanın ısın-
masıyla açarak güzelliğini sergiliyor.

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ön-
lemleri nedeniyle eşsiz simsiyah rengini 
ve kokusunu sadece bölge halkına göste-
ren karagül, seralardaki görevliler tara-
fından çeşitli alanlarda kullanılması ama-
cıyla dallarından kesilerek hasat edilmeye 
başlandı.

 “KOKULU VE BİR O 
KADAR DA ASİL BİR 

BİTKİ”
İl Tarım ve Orman Müdürü Murat 

Çakmaklı, yaptığı açıklamada, karagü-
lün Halfeti ile özdeşleşmiş bir bitki oldu-
ğunu söyledi.

Yıllar önce Birecik Barajı suyunun 
yükselmesiyle karagül yetiştirilen birçok 
bölgenin su altında kaldığını hatırlatan 
Çakmaklı, şöyle devam etti:

“Tabii karagülü, saklı cennetin, Halfe-
ti’mizin, sessiz şehrimizin saklı kokusu 
olarak ifade ediyoruz. Halfeti ile özdeş-
leşmiş, ilkbahar ve sonbaharda açan bir 
çiçek. İlk siyah olarak açıyor ve bir süre 
sonra da rengini koyu kırmızıya çevi-
riyor. Ancak bu siyah rengini sadece 
Halfeti’de alıyor. Başka yerlerde yapılan 
denemelerde, çalışmalarda karagülün 
siyah açmadığı ve farklı renk tonlarında 
yetiştiği tespit edildi. Karagül, Halfeti’nin 
iklimsel özelliğinden, Fırat Nehri’nin su-
yundan ve bu bölgenin toprağının özel-
liğinden bu siyah renk ve kokusunu al-
maktadır. Bu üç önemli özellik bir araya 
geldiğinde karagül, siyah olarak kendini 
göstermektedir. Karagül kokulu ve bir o 
kadar da asil bir bitki.”

Çakmaklı, karagülün ilçede üretim 
alanlarını genişletmek amacıyla Bakan-
lık olarak çalışmalar yürüttüklerini, bu 
kapsamda halk eğitim merkezinde yöre 
halkına karagül yetiştirme eğitimi veril-
diğini ifade etti.

 “YAPRAKLARINDAN 
ÇAY, LOKUM, 

KOKUSUNDAN 
PARFÜMLER 

ÜRETİLİYOR”
Karagül’ün yaklaşık 3 hafta önce 

açmaya başladığını ve hasadının ya-
pıldığını söyleyen Çakmaklı, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Halfeti’de Kaymakamlık, Belediye 
ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müz bünyesinde olmak üzere üç sera 
bulunmaktadır. Karagül 6-7 haftalık 
bir dönemde açıyor. Gonca haline 
gelince tam açmadan siyah rengini 
alıyor. Siyah rengini alınca da hasat 
ediliyor. Hasat edildikten sonra sera-
larda gerilen iplere dalıyla birlikte ku-
rutulmaya bırakılıyor. Tamamen ku-
ruyunca daha sonra kullanım şekline 
göre paketleniyor. Hediyelik paketler 
haline getiriliyor, yapraklarından çay, 

lokum yapılıyor, kokusundan par-
fümler üretiliyor.”

Karagülün markalaşması için de 
çalışmalar yürüttüklerini anlatan 
Çakmaklı, Bakanlığa ait Dijital Tarım 
Pazarı (DİTAP) Projesiyle daha fazla 
pazarlama ve markalaşma imkanı bu-
lacağını belirtti.

 “HEDİYELİK PAKETLER 
HAZIRLADIK”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını nedeniyle sadece yöre halkının 
karagülü görme fırsatı bulduğunu an-
latan Çakmaklı, şunları kaydetti:

“İlkbaharda karagülü maalesef zi-
yaretçiler göremeyecek ancak yılda 
iki defa açtığı için sonbaharda tekrar 
açacak. İnşallah sonbaharda her yıl 
olduğu gibi bu yıl da çok sayıda zi-
yaretçi gelip karagülü dalında görme 
fırsatı bulabilecek. Biz yine de buraya 
gelemeyecek vatandaşlarımız için Ba-
kanlığımızın ambleminin de üzerinde 
olduğu, içerisinde kurutulmuş kara-
gülün bulunduğu hediyelik paket-
ler hazırladık. Ziyaretçilerimiz talep 
ederlerse kendilerine gönderilecek.”

D

“Fırat’ın incisi”nde karagül hasadı başladı“Fırat’ın incisi”nde karagül hasadı başladı

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine has rengi ve kokusuyla dikkati çeken karagül, parfüm, çay, 
lokum üretimi gibi alanlarda kullanılmak üzere hasat ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı: “Karagül, 6-7 hafta-
lık bir dönemde açıyor. Gonca haline gelince tam açmadan siyah rengini alıyor. Siyah rengini alınca da hasat ediliyor.” dedi.






