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TARIM KREDİ

TDV yurtlarına
güvenilir ve yerli gıda

ÜRETİCİNİN GÜVENCESİ

§ Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arasında imzalanan protokol çerçevesinde
TDV’ye bağlı yurtlara “güvenilir ve
yerli gıda” tedariği sağlanacak. § 9’da

İç piyasaya sebze Tarım Kredi aracılığıyla ulaşıyor

“2020’de önceliğimiz
Ar-Ge olacak”

§ Tareks A.Ş. Genel Müdürü Burhanettin
Topsakal: “Ar-Ge faaliyetlerimizi 2020
yılında daha önce elde ettiğimiz deneyimleri, ayçiçeği tohumunda yoğunla§ 17’de
şarak sürdüreceğiz.”

§

Kış mevsimi olmasına rağmen Antalya’dan 30
ülkeye sebze ihraç ediliyor. Özellikle Kumluca’da 55 bin dönüm sera alanının yüzde
60’lık kısmında domates üretiliyor. Domatesin yanında üreticiler, yaz mevsiminin sebzelerini de seralarda yetiştirebiliyor.

§

Tarım Kredi de Antalya’da ortaklarından aldığı
9 bin 500 ton domatesin yanı sıra 1.000 ton
biber, 1.150 ton patlıcan ve 35 ton salatalığı
zincir marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırdı.
Üretici için en büyük güven kapısı, Tarım Kredi
Kooperatifleri oldu.
§ 12’de

Genel Müdür Poyraz, deprem
bölgesinde incelemelerde bulundu
§ Türkiye Tarım Kre-

Ortaklarımız meteorolojik
verilere kolayca ulaşabilecek
§ Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Me-

teoroloji Genel Müdürlüğü arasında
iş birliği protokolü imzalandı. Protokol
kapsamında meteorolojik tahmin ve
uyarılar ile zirai meteoroloji konularında
veri, bilgi paylaşımı, eğitim ve iş birliği
çalışmaları yapılacak.
§ 5’te

di Kooperatifleri
Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz,
Elazığ’da deprem
bölgesine giderek
zarar gören kooperatif binalarını
inceledi. Poyraz,
yakınlarını kaybeden kooperatif çalışanları ve
ortaklara taziye
ziyaretlerinde bu§ 6’da
lundu.

TARKİM’e 42 milyon
TL’lik yeni kaynak

§ Kalkınma Yatırım Bankası, sukuk ihracı

ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma
şirketine 42 milyon TL’lik uzun vadeli
kaynak sağlanmasına aracılık etti. § 8’de
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Tarım teknolojileri
Teknofest 2020’nin
gündeminde
22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek
Teknofest, 21 farklı kategoride gerçekleştirilecek teknoloji
yarışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

G

eçtiğimiz yıllardan farklı olarak
bu yıl ilk defa Teknofest’te “Tarım
Teknolojileri” yarışmaları gerçekleştirilecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin teknoloji iştiraki olan
Tarnet, Teknofest’e destek vererek
“tarım teknolojileri” alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşacak.
Teknofest’te, gençlerin milli
teknoloji geliştirme ve üretmeye yönelik ilgilerinin artırılması
amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Tarım teknolojileri alanında
düzenlenecek yarışmalar; akıllı
tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon
sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik
dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken
uyarı sistemleri ve hayvancılık
teknolojileri alt başlıklarında yapılacak.

“TEKNOLOJI
ILE VERIMLILIK
ARTACAK”
Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi
olan Tarım Kredi Kooperatifleri,
850 bin çiftçi ortağı için çalışmaya, üretmeye ve çiftçilerimize yarar
sağlayacak ürüne dönüşecek teknolojiler için gayret sarf etmeye
devam ediyor.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Teknofest kapsamında
ülkemizin ekilebilir alanlarında
verimliliği artıracak ve çiftçilerimi-

zin girdi maliyetlerini düşürecek
projelere önem verdiklerini vurguladı. Mevcut teknolojilerin tarım
sektörüne transferi için daha fazla
Ar-Ge faaliyetine destek olacaklarını belirten Poyraz, Teknofest 2020
kapsamında gençlerimize yönelik
yapılacak Tarım Teknolojileri Yarışması ile ülkemizin savunma sanayiinde yakaladığı yerliliği ve başarıyı tarım sektörüne de aktarmak
istediklerini söyledi.

“TARIM
TEKNOLOJILERINI
GENÇLERLE
BULUŞTURACAĞIZ”
Tarnet Genel Müdürü Huzeyfe
Yılmaz ise tarımın dijitalleşmesi sürecinde gençlerimize tarımsal bilinç
kazandırmak için Teknofest’te, Tarnet’in alanlarında renkli yarışmalar,
yeni tarımsal disiplinler ve mevcut
konvansiyonel tarımsal faaliyetlerin
ötesine taşıyacakları teknolojiler ile
gençleri buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girenlere ise yaklaşık
3 milyon değerinde ödüller verilecek.
Tarım ve hayvancılıkla ilgili teknolojik çözümleri olanlar ayrıntılı bilgiye
https://www.tarnet.com.tr/teknofest/
hakkinda linkinden ulaşılabilir. Yarışmalar için başvurular www.teknofest.org adresinden yapılacak ve 28
Şubat 2020’de sona erecek.
Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Fahrettin POYRAZ
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

www.tarimkredi.org.tr
basin@tarimkredi.org.tr
444 4 855

Başkan Kacır, Mersin Bölgede
incelemelerde bulundu

T

arım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır
Mersin Bölge Birliği ve bağlı kooperatifleri ziyaret etti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Celep ile Mersin Bölge Birliğini ziyaret ederek,
Bölge Müdürü Caner Çelebi’den Bölge Birliği
ve bağlı kooperatiflerin çalışmaları hakkında
bilgi aldı.

Başkan Kacır ve Yönetim Kurulu Üyesi
Celep, Mersin Bölge Birliğine bağlı Adana,
Mersin, Hatay, Osmaniye illerinde bulunan
tüm kooperatifleri ziyaret ederek, kooperatif
personeliyle bir araya geldiler. Ayrıca Kacır
tarafından 2019 yılı tahsilat oranını yüzde yüz
yapan kooperatiflere teşekkür belgesi verildi.
Ziyarette; Bölge Müdürü Caner Çelebi, Bölge Müdür Yardımcıları İ. Göksenin Türkmenoğlu, Mehmet Okkan ve Ebubekir Kurt da
hazır bulundu.

Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
Funda SADAY - A.C. Erdem AKSU
İstihbarat : 				
Harun ÇELİK
			

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
TEKİRDAĞ Fatih DURAN		
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
BALIKESİR Erdal EROĞLU		
SAMSUN Tayfun KAÇAR
SAKARYA Esat Erdem YÜKSEL
TRABZON Murat MERT		
İZMİR
Kadir ARIOĞLU
ERZURUM Erol UTGULU
KÜTAHYA Emrah BASTI
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA
ANTALYA Özer EMİR
G.ANTEP Hikmet DEMİREL
KONYA
Mehtap SUCU		
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE
KAYSERİ Semih Salih ÖZER

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Semra GÜRGENÇ
Nurcihan İPEKÇİ

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Merkez M. 29 Ekim C. İhlas
Plaza No:11/A 4134197
Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00
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GÜBRETAŞ’TA

Sürekli
mükemmellik
hedefi
Sektörün öncü şirketi olarak yüksek
kaliteli marka algısını sürdürülebilir
kılmayı hedefleyen GÜBRETAŞ, tüm iş
süreçlerinde kalite odaklı çalışmalarını
sürdürüyor. Daha önce başlatılan Yalın
Altı Sigma uygulamaları ve Kalite Yönetimi Sistemi’yle bu kurumsal yaklaşımını belgeleyen GÜBRETAŞ, üretim süreçlerinde Operasyonel Mükemmelik
Sistemi’ni de hayata geçirdi.

G

ÜBRETAŞ, Mükemmellik Sistemi kapsamında Yarımca Tesisleri’nde uygulamaya başladığı “Odaklanmış İyileştirme
Granülasyon Verimliliği”, “Planlı Bakımlar” ve “Vakumlu
Temizlik Çalışması” projeleri sayesinde yıllık 1,5 milyon TL
tasarruf sağlamayı hedefliyor.
68 yıldır ürünleriyle tarım sektörü ile çiftçiler için yüksek
verim ve kalite artışı sağlama misyonunu sürdüren GÜBRETAŞ, bu yaklaşımını kurumsallaştırmaya yönelik çalışmalarına da devam ediyor. 2016’da Yarımca Tesisleri’nde başlattığı
Yalın Altı Sigma uygulamaları ile kurum içi iş süreçlerinde
verimlilik artırıcı projeleri devreye alan şirket, optimum verimlilik anlayışıyla önemli bir tasarruf da sağlamıştı. Yeni
başlatılan Operasyonel Mükemmellik Sistemi projesiyle de
üretim süreçlerinde kalite ve mükemmelliğin devamlılığını
sağlamak amaçlanıyor.
GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS), üretim tesislerindeki iyileştirme ve uygulamaların belli bir standarda
taşınması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla etkili çözümler geliştirmeyi öngörüyor. Proje kapsamında yenilikçi
fikirlerin teşvik edilmesi, çalışma ortamlarının güvenliğinin
sağlanması, faaliyet verimliliği ve ürün kalitesinin maksimuma çıkarılması hedefleniyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Müdür İbrahim Yumaklı, “68 yıllık köklü bir şirket olarak, yaptığımız
her işi daima en iyi şekilde yapmak için GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS) çalışmasını başlattık. Böylece çalışma ortamlarının güvenliğini, faaliyetlerdeki verimliliği ve
ürünlerimizdeki kaliteyi her zaman sürdürülebilir kılmayı
hedefliyoruz” dedi.
GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi’nin ilk adımlarının
2016 yılında Yarımca Tesisleri’ndeki Yalın Altı Sigma çalışmalarıyla atıldığını hatırlatan Yumaklı, “GÜBRETAŞ
Mükemmellik Sistemi, Yalın Altı Sigma projeleriyle başlattığımız sürekli iyileştirme yolculuğunun devam ettirilerek,
bununla ilgili gerekli metotların sahadaki arkadaşlarımızla
birlikte öğrenilmesi ve uygulanması aşamasıdır. Bu uygulamalar sayesinde üretim tesislerimizdeki verimliliği, kurumsal kültürün önemli bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Otomasyon sistemlerine e-devlet
doğrulama ile erişim imkanı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi
ve TÜRKSAT’la yapılan işbirliğiyle geliştirilen altyapı sayesinde otomasyon sistemlerine e-Devlet kimlik doğrulama entegrasyonu sağlandı.

T

arım Kredi Kooperatifleri bünyesinde
kullanılan, geliştirme ve güncellemelerine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca
devam edilen yazılım ve veri yönetimi
sistemlerine (EKOOP, EBYS, Raporlama, Portal, Harita, Koop. Ortak Bilgi
Sistemi vb.) tek kullanıcı ve şifre (SSO
- Tek Oturum Açma) ile E-Devlet
kimlik doğrulaması yapılarak erişilebiliyor.
Devlet destekli güvenli kanallarla otomasyon sistemlerine erişim sağlama projesi kapsamında,
Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT’la gerçekleştirilen
işbirliğiyle altyapı geliştirme çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda,
Tarım Kredi Kooperatifleri Otomasyon Sistemleri kullanıcı girişlerinin; TCKN ve e-Devlet şifresi,
e-İmza (token), mobil imza (telefon) ve internet bankacılık bilgileri
ile yapılabilmesi imkânı sağlandı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin
dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde başlatılan uygulama ile,
kimlik doğrulama yöntemlerinde
kaybedilen zaman ve maliyet ile
birlikte yaşanan problemlerin önüne geçildi. Kullanıcı adı unutma ve
şifreyi kaybetme ya da kaydetme
gibi güvenlik riskleri de engellendi.
Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden
Tarım Kredi hizmetleri verilmesi kapsamında çalışmalar ise devam ediyor.
İlk olarak, EBYS Evrak Doğrulama
hizmeti E-Devlet üzerinden verilecek
olup, talep edilen diğer hizmetlerin
eklenmesi sağlanabilecek.

ŞUBAT 2020

HABER

5

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz:

“Çiftçimizin
hizmetindeyiz”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, kurum olarak çiftçilerin tarımsal
üretimde ihtiyaç duydukları bir çok girdiyi temin ettiklerini söyledi.

T

arım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerin tarımsal girdi tidariği
konusundaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dr.
Fahrettin Poyraz, tohum, fide, fidan, kömür, sulama sistemleri, alet makine gibi bir çok girdiyi temin ettiklerine dikkat
çekerek, 2018 yılında 7 milyar 200 milyon TL’lik tedarik rakamını 2019’da toplam yaklaşık 8 milyar 500 milyon TL’ye
çıkardıklarını söyledi.
Poyraz, 17 bölge birliği, 1625 kooperatif, 197 hizmet
bürosu, 15 şirketiyle Tarım Kredi ailesinin yaklaşık 9 bin
çalışanıyla başta 850 bin ortağı olmak üzere ülke tarımına
hizmet verdiğini ifade etti.
Ülke tarımının her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamayı temel hedef olarak belirlediklerine vurgu yapan Poyraz, “Yardımlaşma ve dayanışma esaslı bir organizasyon
olarak kurulan ve 158 yıldır ülke tarımına hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının üretim ihtiyaçlarını
karşılarken girdi fiyatlarında karlılık yerine kalite ve memnuniyeti ön planda tutuyor, kurum olarak bu fiyat politikasıyla piyasa düzenleme görevi de yapıyor” diye konuştu.

“TEDARIK MIKTARIMIZI 8.5
MILYARA ÇIKARDIK”
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, ortaklara ekim döneminden hasat sonrasına kadar tüm üretim ve ürün değerlendirme aşamalarında destek verdiklerini dile getiren
Poyraz, “Çiftçilerimizin üretime dair ihtiyaç duydukları
tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makine, sulama
sistemleri ve sera örtüsü gibi girdilerin tamamını temin
ediyoruz” dedi.
Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, çiftçilerin tarımsal üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu girdileri kaliteden
ödün vermeden karşıladığını altını çizerek, “Tarım Kredi 2019 yılında; 1 milyon 255 bin ton kimyevi gübreyi, 1
milyon 200 bin ton hayvan yemini ve 254 bin m3 motorini üreticilerle buluşturmuştur. Bununla birlikte çiftçilerin
ihtiyacı olan tohum, fide, fidan, kömür, sulama sistemleri,
alet makine vb. girdiler de göz önünde bulundurulduğunda, 2018 yılında 7 milyar 200 milyon TL’lik tedarik rakamını 2019’da toplam yaklaşık 8 milyar 500 milyon TL’ye
çıkarmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri piyasadaki etkin
konumunu kullanarak 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da piyasayı çiftçiler lehine regüle edecektir” dedi.

“100’DEN FAZLA TARIMSAL ÜRÜN
ALIYORUZ”
Genel Müdür Poyraz, çiftçilerden farklı ürün gruplarında
100’den fazla çeşitte tarımsal ürünü değer fiyattan alarak piyasaya arz ettiklerini hatırlatarak, “Tarımsal üretimin desteklenmesi yanında sürdürülebilirliğinin de sağlanması, ülkemizin kırsal kalkınma hedeflerini yakalaması ve çiftçilerimizin
ekonomik standartlarını yukarı çekmek için pek çok proje
geliştiriyor ve gerekli alanlarda işbirliklerine gidiyoruz” diye
konuştu.

Ortaklarımız meteorolojik
verilere kolayca ulaşabilecek
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü
arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında meteorolojik tahmin ve uyarılar ile zirai meteoroloji konularında veri, bilgi paylaşımı, eğitim ve işbirliği çalışmaları yapılacak.

T

arım Kredi Kooperatiflerinin dijital dönüşüm
hareketiyle başlatılan Veri Odaklı Tarım çalışmaları kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ile işbirliği protokolü imzalandı.
Tarımsal üretimin sekteye uğramaması ve
ortaklar ile vatandaşlarımızın hava durumu değişikliklerinden kaynaklı maddi zarara uğramamaları açısından meteorolojik verilerin takibini
kolaylaştıracak olan protokol, Tarım Kredi Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından
imzalandı.
İmzalanan protokolle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üretilen tahmin ve uyarılar
ile zirai meteorolojik ürünler, Tarım Kredi ortağı
çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine destek olacak,

verim ve kalite artışına katkı sağlayacak şekilde
kullanıma açılacak.
Meteorolojik verilerin tarımda daha etkin kullanılabilmesi için ortak yeni yazılım uygulamaları ile
ürünlerin hazırlanması ve geliştirilmesi sağlanacak.
Ayrıca ülkemizde meteorolojik afetlerden daha az
zarar gören, daha yüksek verim ve kalitede tarımsal
üretim yapabilmek için çiftçilerimizin akıllı tarım
uygulamalarına geçişinde işbirliği yapılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde düzenlenen
imza törenine; Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdür Yardımcıları Muaz Saka, Mehmet Okan
Ateş, Mehmet Yener, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali
Akgül, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcıları Erol
Aydın, Mustafa Çelik ve kurum yöneticileri ile çalışanlar katıldı.
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Genel Müdür Poyraz, deprem
bölgesinde incelemelerde bulundu
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Elazığ’da deprem bölgesine giderek zarar gören kooperatif binalarını inceledi.
Poyraz, yakınlarını kaybeden kooperatif çalışanları ve ortaklara da taziye ziyaretlerinde bulundu.
Poyraz ve beraberindeki heyet, Malatya ve Diyarbakır illerinde de hissedilen 6.8 şiddetindeki
depremde yakınlarını kaybeden personel ve kooperatif ortaklarına taziye ziyaretinde bulunarak hayatını kaybedenler için dua etti. Genel Müdür Poyraz,
Mollakendi, Poyraz ve Elazığ Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarım Kredi Yem Fabrikasını ziyaret ederek, hasar durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Poyraz “Depremde vefat eden vatandaşlarımızın,
yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun. Depremin
ilk anından itibaren hükümetimiz, derhal olaylara
müdahale etti, gerekli birimler harekete geçti. Çok
şükür kayıplarımız daha da artmadan gerekli müdahaleler yapıldı. Buna benzer doğal afetler dünyanın her yerinde meydana geliyor. Bu nedenle gerekli
tedbirlerin ihmal edilmeden zamanında alınması
önemli. Biz üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız. Tabi depremden kooperatiflerimiz ve tesislerimiz de belli oranda etkilendi. Ancak yaralarımızı
kısa zamanda saracak ve ortaklarımıza gerekli destekleri sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş
olsun” diye konuştu.

T

arım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden
etkilenen kooperatif ve tesislerde incelemelerde bulundu. Poyraz, beraberinde Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi Cahit Yıldız, Denetçi Ahmet Çetin, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa, Malatya
Bölge Müdürü Yusuf Karabatak, Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, Malatya Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Koçak ve Erdinç Dişoğlu ve Bölge Birliği
yetkilileri ile depremden etkilenen yöreyi ziyaret etti.

Genel Müdür
Poyraz’dan
Erzurum Bölgeye
ziyaret
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
Erzurum Bölge Birliğini ziyaret ederek
çalışmaları yerinde inceledi.

HAYVANCILIKLA
UĞRAŞANLAR IÇIN YEM
SEVKIYATI YAPILDI
Öte yandan Elazığ’da yaşanan deprem esnasında
Tarım Kredi Yeme ait fabrikada hasar meydana gelmesi nedeniyle gerekli tedbirler alındı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan, depremde ahırları zarar gören ve
yem temininde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın
mağdur olmamaları için bölgeye TK Yeme ait Yozgat Boğazlıyan fabrikasından yem sevkiyatı yapıldı.

E

rzurum Bölge Birliği ziyaretinde Genel Müdür Poyraz’a,
Tareks Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı, Erzurum
Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı A. Rıfat Bezginoğlu, Bölge Müdürü İsa Güler ve Bölge Müdür Yardımcısı
Özkan Yıldırım eşlik etti.
Genel Müdür Poyraz, Erzurum’daki temasları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Sekmen’i de makamında ziyaret etti.
Ziyarette Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmaları hakkında bilgi verirken, Başkan Sekmen
de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Genel Müdür Poyraz Erzurum ziyareti kapsamında
Bölge Birliğine de giderek hem Bölge Birliğinin hem de
Erzurum’da açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketin çalışmalarını yerinde inceledi.
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Tarım Orman Şurası Eylem Planı Açıklandı

“Çiftçi ne üreteceğini önceden bilecek”
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 18-21 Kasım
2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurasında
alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin eylem
planlarını açıkladı.

B

akan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen Tarım Orman Şurası Eylem Planı Tanıtım Toplantısında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
sonuçlarını açıkladığı şura kapsamında
38 eylem planı belirlendiğini hatırlatarak,
“Bunların alt eylemi olarak da 333 eylem
bulunuyor. Bazı eylemler 2023 yılı sonrasında tamamlanacak. Bu yıl 38 eylemin
tamamına başlıyoruz ancak bazıları 2021,
2022 ve 2023 yıllarında bitecek. Bu yıl 16
eylemi bitirmeyi hedefliyoruz. 2021’de 8,
2022’de 11, 2023’te ise 3 eylemin hayata
geçirilmesi planlanıyor.” dedi.
Bu yıl tamamlanacak eylemlere ilişkin
bilgi veren Pakdemirli, “Tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin bir bilgisayar ve yazılım sistemi kuracağız, üretim ve
tüketimde her adımı takip edeceğiz.” diye
konuştu.
Pakdemirli, sözleşmeli üretim ve alternatif destekleme modelinin oluşturulması
ve uygulanmasını sağlayacaklarını ifade
ederek, şu değerlendirmede bulundu:
“Bu sistemle çiftçi bir yıl önceden ne
üreteceğini bilecek. Sözleşmeli üretim
desteklenecek ve destekler daha etkin kullanılacak. Birim alanda daha az masrafla
daha fazla ürün üretilecek. Birliklerimiz
ve üreticilerimizle bir araya geleceğiz.
Önümüzdeki günlerde bunun da lansmanı yapılacak, talep edenlerle üretim yapmak isteyenler bir araya gelecek. Domates
üretecekse tohumunu, ilacını sistem içinde temin edeceği, girdi finansmanına uzanan, ürünün yarın kaç liraya satılacağını
bileceği bir sistem olacak. Bu konuyla ilgili
TBMM’de de bir yasa teklifi için çalışıyor
olacağız. İlgili kamu kuruluşlarıyla bu işin
çalışmalarından çoğunu bitirdik.”

“GIDADA BILGI
KIRLILIĞINE
KARŞI KURUL
OLUŞTURULACAK”
Bakan Pakdemirli, tağşiş yaparak
vatandaşın sağlığıyla oynayanları ifşa
etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, “Bu cezaların ağırlaştırılması ve
gerekiyorsa hapis cezasına varma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl
ilk çeyrek olmadan, şubat ayı içinde bu
konuda gerekli aksiyonu almış olacağız.”
ifadelerini kullandı.
Gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesi ve
gıda okur-yazarlığının artırılması için de
atım atacaklarını vurgulayan Pakdemirli,
şöyle konuştu:
“Her gün birileri ‘Şunu yiyin, bunu
yemeyin, tereyağı, yumurta tüketmeyin’
gibi şeyler diyor. O kadar karmaşa var ki
bu iş böyle yürümemeli. Bu iş bir kurul
tarafından ele alınmalı. Bununla ilgili de
yasa değişikliği çalışmamız devam ediyor.
Hangi bilimsel gerekçelere dayanıyorsun
diye vatandaş namına bunu kurulun sorma hakkı olacak.”

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
SAYISINI VE KIRMIZI
ET ÜRETIMINDE
KÜÇÜKBAŞ ETIN PAYINI
ARTIRACAĞIZ”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçükbaş hayvan tüketimini artırmak istediklerini belirterek, “Tekrar
küçükbaş eti yemeye alışmamız lazım.
Kırmızı et tüketiminin yüzde 10’u küçükbaş eti. Bunu yüzde 20’ye çıkarmamız

gerekiyor. Küçükbaş hayvan sayısını ve
kırmızı et üretiminde küçükbaş etin payını artıracağız. Tekrar küçükbaş eti yemeye
alışmamız lazım. Kırmızı et tüketiminin
yüzde 10’u küçükbaş eti. Bunu yüzde
20’ye çıkarmamız lazım. 2020 yılı için 56
milyon küçükbaş hedefimiz var, 2023’te
de her bir Türk vatandaşı için bir tane küçükbaş hedefledik. Nüfus kadar küçükbaşımız olacak” diye konuştu.

ATIL ARAZILER IÇIN
YENI MODELLER
Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için “arazi bankacılığı” ve “birlikte
üretim” gibi modellerin uygulanacağını
vurgulayan Pakdemirli, “Tarım arazisi piyasalarını arazi bankacığı çalışmasıyla birlikte geliştirmemiz lazım. Bu çalışmayı da
2021’e yetiştireceğiz.” diye konuştu.
Tarımsal kirliliğin önlenmesi için nitrata hassas bölgelerin belirleneceğine işaret eden Pakdemirli, nehir havza yönetim
planları hazırlanacağını anlattı. Pakdemirli,
çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında da yıl başında 154 milyon ton olan toprak kaybı miktarının 130 milyon tona düşürüleceğini dile getirdi. Pakdemirli, “2023’te
ülke yüzölçümünün yüzde 30’unun orman
olmasını hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

“LISANSLI
DEPOCULUĞU
GELIŞTIRECEĞIZ “
Pakdemirli, tarladan çıkan ürünün
muhafaza edilmesi ve kolay şekilde paraya dönüşmesinde önemi bulunan lisanslı depoculuğu da geliştireceklerini
belirterek, şöyle konuştu:
“Lisanslı depo kapasitesini 4,7 milyon tona çıkardık. Bu kapasiteyi, bu yıl
5,7 milyon tona, 2022’de de 8 milyon
tona çıkaracağız. Depolara konabilen
ürünler arasına bu sene kayısı da eklenebilir. Türkiye’nin rekabetçi olduğu tüm ürünleri lisanslı depoculuğa
taşıyacağız. Bir sonraki adım da ürün
ihtisas borsacılığı ve bunun ticaretinin
serbestçe yapılması olacak.”

“YEREL VE ATA
TOHUM ÇEŞITLERIMIZ
KORUNACAK”
“Yerli ve milli tohumculuk geliştirilecek. 2022 için sertifikalı tohum üretim hedefi 1,5 milyon ton. Tohum ihracatımızı da artırıyor olacağız. Yerel
ve Ata Tohum çeşitlerimiz korunacak.
Bitki türlerine ait yerel çeşitler kayıt
altına alınacak, tohumluklar çoğaltılacak ve pazarlanacak. Bu tohumlardan
üretilen ürünleri daha iyi pazarlıyor
olmamız lazım. Organik gübreyle ilgili
de kapasite artışı yapılacak. Kullanılan
gübrenin yüzde 15’inin organik olmasını hedefliyoruz.”
Pakdemirli, buzağı ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarla 2022’de
buzağı sayısında 740 bin başlık artış
sağlayacaklarını belirterek, “2023 yılı
sonrasında da 3 eylem planı hayata geçirilecek. Bu kapsamda, arazi kullanım
planları yapılacak, arazi toplulaştırma
projeleri tamamlanacak, yeni sulama
yatırımları ve rehabilitasyon projeleri
hazırlanacak. Eylem planlarımız, geleceğin yol haritası. Bu planlar için hızlıca yol alacağız” dedi.
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TARKİM’e
42 milyon TL’lik
yeni kaynak

Kalkınma Yatırım Bankası, sukuk ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma
şirketine 42 milyon TL’lik uzun vadeli kaynak sağlanmasına aracılık etti.

K

alkınma Yatırım Bankası, yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları danışmanlığı
kapsamında, ilk sukuk ihracı danışmanlık
işlemini Tarım Kredi Holding ile birlikte
tamamladı. Kalkınma Yatırım Bankası,
sukuk ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM Bitki
Koruma şirketine 42 milyon TL’lik uzun
vadeli kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi. ZKB Varlık Kiralama
A.Ş. ile yönetim sözleşmesine dayalı kira
sertifikası olarak yapılan ve Ziraat Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin satış aracılığı
ile gerçekleştirilen sukuk ihracı, bitki koruma sektöründe ilk, tarımda ise üçüncü
sukuk ihracı olma özelliği taşıyor. Ayrıca
söz konusu sukuk, itfa yapısı ile sukuk ihraçlarında ilk olma niteliğini taşıyor.

“FINANSMAN
IMKÂNLARIMIZI
ÇEŞITLENDIRIYORUZ”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü ve Tarım Kredi Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin
Poyraz, “Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere tarımsal girdileri uygun fiyatla sağlarken, ürünleri tüketiciye ulaştırmada
da sorumluluk üstlenmektedir. Üretici ile
tüketici arasında köprü olan bu modelde,
finansman kaynakları çok önemli bir halkayı oluşturmaktadır. Kalkınma Yatırım
Bankası aracılığıyla sukuk ihracı yoluyla
şirketimiz TARKİM Bitki Koruma AŞ’ye

sağlanan uzun vadeli kredi, finansman
imkânlarının çeşitlendirilmesi noktasında önemli bir adımdır. Piyasalardaki artan rekabet koşulları altında sektöre yeni
finansman modellerinin kazandırılması
ve sektörün maliyetlerinin azaltılması,
tarımda sürdürebilirliğin sağlanmasında
kritik önemdedir. Bu kapsamda Tarım
Kredi Holding liderliğinde tarımda değer
zincirine katkı sağlayacak farklı finansman alternatiflerini, özellikle sermaye piyasası ihraçlarını değerlendirmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

TARKİM YENI YATIRIMA
HAZIRLANIYOR
Tarım Kredi Holding Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Bağcı,
“Tarım Kredi Holding koordinasyonunda Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinin stratejik öncelikleri kapsamında
üreticimize tarımsal girdi sağlayan şirketlerin yatırımlarına öncelik vermekteyiz.
Bitki koruma sektörü ve TARKİM bu
noktada bizler için en kritik şirketlerden
biri olup, yakın bir vadede yeni bir yatırım için fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” dedi.
Tarım Kredi Holding Finans Grup Başkanı Tevfik Akıncı ise konuyla ilgili olarak, 2019 yılından bu yana Tarım Kredi
Holding liderliğinde, koordinasyonunda
bulunan şirketler için stratejik finansman çalışmaları kapsamında birçok yeni
enstrüman kullanmaya başladıklarını

belirterek “Her türlü dış fon açısından
çeşitlendirme yapmaya devam edeceğiz
ve yakın dönemde sermaye piyasası ihraçlarını diğer şirketlerimiz açısından da
planlayacağız” dedi.

“FINANSAL
DANIŞMANLIĞIMIZLA
ÖNE ÇIKIYORUZ”
Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın sermaye
piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk
sukuk ihracına aracılık ettiklerini vurgulayarak yatırım bankacılığında etkin
bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda
çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.
Öztop, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
(VDMK) ihraçları yanında, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve
yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at
yarışları üzerine bahis kabul etme konularında finansal danışman olarak görev
almaktayız. Bunun yanı sıra yine Türkiye
Varlık Fonu tarafından yürütülen kamu
bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesinde de finansal danışmanlık görevini yürütmekteyiz” dedi.
Öztop, 2020 yılında da başta reel sektör
şirketleri olmak üzere müşterilerin sermaye piyasaları üzerinden finansman yaratmalarını sağlamak amacıyla çalışmaya
devam ettiklerini ifade etti.

SUKUK HEM
ŞIRKETLERE HEM
YATIRIMCIYA FAYDA
SAĞLIYOR
Devlet ve şirketlere finansman sağlama
aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz getiri imkânı sunan menkul kıymetler
olan sukuk, ihtiyaca göre mevzuatta yer
alan farklı türlerde ve bu türlerin hibridleri
olarak gerçekleştirilebiliyor. Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilen ve
yatırımcılarının, bu varlık veya haktan elde
edilen gelirlerden, payları oranında hak
sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymetler
olan sukuk (kira sertifikaları), hem şirketlere hem de yatırımcıya fayda sağlıyor.
TARKİM Bitki Korumanın yönetim
sözleşmesine dayalı kira sertifikası işleminde, kaynak kuruluşa ait varlık veya
hakların mülkiyeti devredilmeksizin, sukuk ihracına dayanak olan varlık ve haklar
portföyü oluşturuluyor. Söz konusu varlık
ve haklardan oluşan portföy, ihracın vadesi
boyunca sukuk yatırımcısı adına ve lehine
varlık kiralama şirketi (VKŞ) ile Fon Kullanıcı arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde, Fon Kullanıcı tarafından yönetiliyor. Söz konusu portföyden elde edilen
gelirler, itfa tarihinde, sözleşme hükümleri
çerçevesinde yine VKŞ’ye aktarılıyor. İtfa
tarihinde, getiri ödemeleri ve anaparaları,
VKŞ eliyle yatırımcılara ödeniyor ve işlem
tamamlanıyor.
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TDV yurtlarına güvenilir ve yerli gıda
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş’ı ziyaret ederek, TDV ve Tarım Kredi arasında
imzalanan protokol çerçevesinde TDV’ye bağlı yurtlara
tedariği planlanan “güvenilir ve yerli gıda” konusunda
istişarelerde bulundu.

T

arım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri hakkında Başkan Erbaş’a bilgi veren
Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak gıda
ürünleri üretimi ve pazarlanmasında fiyat ve kalitede regülasyonu hedeflediklerini söyledi.
Sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri ile üreticinin mahsulünün değer fiyatından alıp, güvenilir ve
yerli gıda anlayışıyla aracısız bir şekilde
vatandaşlar ile kamu kurumlarına ulaştırılmasını sağladıklarını ifade eden Poyraz,
“Tohumdan sofraya tarımsal üretimin her
aşamasında çiftçilerimize destek olarak,

güvenilir ve yerli gıdanın piyasaya tedarikini sağlıyoruz. Büyük kurumlarla işbirliklerimizi artırdığımız takdirde, çiftçilerimize daha fazla sözleşmeli üretim imkanı
tanıyabiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığımız
ile de her türlü işbirliğine hazırız” dedi.
Kurumsal satış faaliyetleri kapsamında
kurumların gıda ve tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik de çalışmalar
yaptıklarına işaret eden Poyraz, bu doğrultuda Türkiye Diyanet Vakfı ile protokol
imzalandığını ve TDV’ye bağlı yurtlarla
kooperatifler arasında sözleşme imzalanması aşamasının tamamlandığını kaydetti.
Tarımsal üretimin ülkemiz için çok

önemli olduğunu belirten Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür
Fahrettin Poyraz’a teşekkür etti.

Ziyarette, Pazarlama Daire Başkanı
İlyas Kılıç ile Kurumsal Satış ve Müşteri
İlişkileri Müdürü Yasin Dursun da yer
aldı.

Tarım Krediden 2019 yılında 500 milyon liralık kurumsal satış

Ortak ürünleri pazarla buluşuyor
Ekim döneminden hasat sonrasına kadar tarımsal üretimin her aşamasında ortaklarının yanında yer alan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında üreticilerden aldığı ürünleri pazarla
buluşturmaya devam ediyor.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanlığı bünyesinde
tedarik edilen her türlü tarımsal girdi ve zaruri tüketim maddelerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması kapsamında kurumsal satış faaliyetleri artarak sürüyor. 2019 yılında
Kurumsal satış portföyüne katılan kurumlar
ile önemli bir satış hacmine ulaşıldı. Milli
Savunma Bakanlığına bağlı askeri birlikler,
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölge
müdürlükleri, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı ülke genelindeki yüksek öğrenim yurtları,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı,
Türkiye Diyanet Vakfı, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu, ÖSYM, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Mamak Belediyesi ve Bolu Abant
İzzet Baysal Üniversitesinin de içinde bulunduğu kurumlara 2019 yılında 500 Milyon
TL’lik satış yapıldı.
Kamu kuruluşları ve büyük ölçekli şirketlerle yapılan protokol ve sözleşmeler ile
kurumsal işbirlikleri de “müşteri memnuniyeti” odaklı geliştirilmeye devam ediyor.

Pazarlama faaliyetleri neticesinde, mahsulü değerlendirilen ortaklar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine
katma değer sağlanmasının
yanında kaliteli ve güvenilir
ürünlerin tüketicilere arzı
sağlanmakta.
2020 yılında da, Pazarlama Daire Başkanlığınca
yeni kurumsal işbirlikleri
tesis edilerek, piyasada kalite ve fiyat regülasyonunun
sağlanması, kısa vadede
500 milyon TL’lik satış rakamının daha da artırılması hedefleniyor. Söz konusu
protokoller kapsamında
pazar oluşumu sağlanarak,
oluşan talebe yönelik kooperatif ortaklarıyla sözleşmeli üretim yapılacak.

10
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Tarım Kredi Kooperatiflerinden
‘Altın Susam’ yatırımı

Hormonlu
sanılan
dikenli salatalık
çiftçinin yüzünü
güldürüyor
Kilosu 3-3,5 TL’den satılan dikenli salatalıklar Rusya, Moldova, Gürcistan, Ukrayna
ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yetiştirilen ve Osmanlı’da saray sofralarını süsleyen susam, aroması ve yağıyla benzerlerinden ayrılıyor.
Üreticilerin talebi doğrultusunda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
iştiraki TK Birlik tarafından Taşağıl Tarım Kredi Kooperatifine ‘Susam
Eleme Makinası’ kuruldu.

O

smanlı’nın tapu tahrir defterlerinde de adı geçen
ve “altın” olarak tabir edilen Manavgat susamı,
yoğun emeğin ardından tüketime sunuluyor.
Ekimin ardından özenle sulanan ve bakımı yapılan susam, Eylül ve Ekim aylarında toplanıyor.
Yaklaşık bir hafta desteler halinde yerde bekletilen ürün, daha sonra kümelenerek kurutuluyor.
Sopalarla dövülerek tomurcuklarından dökülen susam, belli ölçülerdeki eleklerden geçirilerek komisyonculara satılıyor. Komisyonculardan fabrikalara getirilen ürün, burada yağa,
tahine dönüştürülüyor veya paketlenerek satışa
sunuluyor.
Mayıs ve Haziranda buğday hasadının ardından Manavgat ilçesinde ekilen susam için Tarım
Kredi Kooperatifleri şirketi olan TK Birlik tarafından Taşağıl Tarım Kredi Kooperatifine ‘Susam
Eleme Makinası’ kuruldu. Bu yıl 300 ton susam
alındığını dile getiren Taşağıl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gürcan Akman, makinanın
tam anlamıyla faaliyete geçmesinin ardından
önümüzdeki yıl alımların çok daha fazla olacağını söyledi.
Akman, “Bölgedeki mikro klima ve toprağın
verimliliğinden kaynaklı ürünün hem aromasın-

da hem de yağ oranında farklılıklar var. Manavgat’ta yetişen susamın yağ oranının yüzde 55-60
oranlarına çıkması diğerlerinin yüzde 38-40’larda kalması hem aromasında hem de tadında
farklılıklar meydana getiriyor. Susamda oluşan
her türlü tahin ve benzeri ürünlerimizin lezzeti
daha güzel ve daha farklı oluyor. Susama coğrafi
işaret almak için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapıldı. Türkiye’de yıllık yaklaşık 150 bin ton
susam tüketiliyor. Bunun yaklaşık 20 bin tonu
yurt içinde üretiliyor. Manavgat bölgesinde ise
yaklaşık 2 bin ton üretim söz konusu” dedi.
Manavgat susamından yapılan tahinin çok
meşhur olduğu için dünyanın birçok ülkesine
ihraç edildiğini aktaran Akman, “Susam ve susamdan elde edilen yağ birçok sanayide kullanılıyor. Kozmetik sanayisinde ve farmakolojide
kullanılıyor. Gıda sektöründe tatlılarda, simitlerde, pastalarda, böreklerde ve çok değişik yerlerde
kullanılıyor” diye konuştu.
Üreticinin eleme sıkıntısı çektiğini ifade eden Akman, “Ürünün fiyatı, susamın temizliğiyle ilgili. Susam eleme makinasının kurulması üreticinin menfaatine oldu. Ayrıca fiyatlar da Tarım Kredinin devreye
girmesiyle ederinin altında kalmayacak” dedi.

Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü. Üretici,
kilosunu yaklaşık 3 TL’den satıyor,
dönümünden 40 bin TL gelir
bekliyor.
Şubat ayının sonuna kadar dönümde 40 bin TL gelir beklediklerini belirten dikenli salatalık
üreticisi İdris Süel, “Eylül ayında
ekim yaptık. Kasım ayı itibariyle toplamaya başladık. İki gün
arayla hasat yapıyoruz. Genellikle
talep üzerine Rusya’ya gidiyor.
Romanya ve diğer ülkelere de
dikenli salatalık ihraç oluyor.
Fiyatlar 3 TL civarında. İnşallah
daha da yükseleceği kanaatin-

deyiz. Fiyatlardan memnunuz.
İhracatçı tabiri ile söylüyorum;
dikenli salatalığın en hızlı olduğu
zaman. Bu süreç Aralık, Ocak
ve Şubat ayı itibariyle devam
etmekte. Kumluca ve Gazipaşa’da
dikenli salatalık ekimi-dikimi çok
olmakta. Dikenli salatalık iç piyasada çok iyi bilinmemekle beraber tadı çok güzel bir salatalıktır.
İç piyasaya verdiğimiz dikenli
salatalıklar tüketicilerin sandığının aksine hormonlu değildir.
Burada gördüğünüz salatalıkları
tıra yüklenecek şekilde paketleyip
hazırladık. Kumluca’da yaklaşık
10 yıldır üretilmektedir” dedi.
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İç piyasaya sebze Tar

Türkiye’nin örtü altı yaş
sebze ve meyve üretiminde
önemli merkezlerinden Antalya Kumluca’da yetiştirilen
sebzeler, yaklaşık 30 ülkeye
ihraç ediliyor.
Özellikle domates için büyük bir talep olurken, biber,
patlıcan ve salatalık gibi
ürünler de tercih edilen sebzeler arasında.

K

ış döneminde özellikle Ocak-Şubat aylarında Türkiye’de tüketilen sebzenin
önemli bölümünün üretildiği Antalya
Kumluca’dan, yaklaşık 30 ülkeye sebze ihraç ediliyor.
Kumluca’ya bağlı Hacıveliler Mahallesinde domates üreticiliği yapan Durali
Akdeniz(52), çocukluğundan beri domates ürettiklerini belirterek, domates üretmenin zahmetli bir iş olduğunu söyledi.
Seralarda domatesleri bebeğe bakar gibi
özenle yetiştirdiklerini anlatan Akdeniz,
soğuk havalarda seralarda nöbet tuttuklarını, fideden sökümüne kadar her aşama-

Mustafa Güler
Bölge Birliği Yönetmeni

Durali Akdeniz
Üretici

da emek harcadıklarını ve zamanla çok
zorlandıklarını vurguladı.

Kredide. Ödeme kolaylığı da var. Canımız
ne isterse onu alıyoruz” diye konuştu.

“ORGANİK DOMATESLER”

“ORTAK ÜRÜNLERİNİ
DEĞERLENDİRİYORUZ”

Toplamasının, kasaların taşımasının zor olduğunu dile
getiren Akdeniz, “Domatesleri bombus arılarıyla üretiyoruz, hormon yok, lezzeti, kokusu çok
farklı. Hem meyve hem sebze olarak tüketiliyor. Tamamı ihracat ürünü ve yetkililer
tarafından sürekli kontrol altında. Eskiden
bu kadar takip edilmiyordu. Ağırlıklı olarak Doğu Bloku ülkelerine hal üzerinden
gidiyor” dedi.

“TARIM KREDİ ÜZERİNDEN
PAZARLIYORUZ”
Ürünleri artık Tarım Kredi üzerinden
pazarlayacaklarını belirten Akdeniz, “Kooperatife 4 ay önce ortak oldum. Daha
önce ön yargılarım vardı. Ama bir vesileyle gittim ve çok beğendim hizmetlerini. Ön yargılarım yıkıldı. Bir dediğimi iki
etmiyorlar. Yıllar içinde bizim çiftçiliğimiz
nasıl gelişip değiştiyse, Tarım Kredi de
olumlu anlamda çok değişmiş. Bizler için
paketleme ünitesi kurdular ve ürünlerimi
Tarım Krediye vermeye başladım. Yıllardır ihtiyaçlarımı Tarım Kredinin dışından
karşıladım. Ancak hep çiftçiler üzerinden
haksız ve ‘nasıl fazla kazanç elde ederiz’
düşüncesi hakimdi. Tarım Kredi ise tam
tersi. ‘Önce çiftçi kazansın’ duygusunu
oluşturdu bende. Güven verdi. Ayrıca her
aradığımız malzemenin en kalitelisi Tarım

Antalya Bölge Birliği Yönetmeni Mustafa Güler ise dünyada en çok üretilen
tarım ürününün domates olduğunu, faydası nedeniyle de fazla talep gördüğünü
söyledi. İlçede üretilen ürünün yüzde
50’sinin ihracata gittiğini ifade eden Güler, kış aylarında doğal üretime yakın bir
üretim yapıldığını anlattı.
Domates seradayken, kooperatiflere gelirken, pazara çıkarılırken sürekli
numuneler alındığını, laboratuvar ortamında incelendiğini vurgulayan Güler,
şunları kaydetti:
“Kumluca’da 55 bin dönüm sera alanı
var, yüzde 60’lık kısmında domates üretiliyor. Kış döneminde özellikle Ocak-Şubat aylarında Türkiye’de tüketilen domatesin yüzde 50’den fazlası Kumluca’da
üretiliyor. Tarım Kredi olarak ortaklarımızın girdilerinin temininin yanında
ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde
her türlü sebze ve meyve neredeyse yılın
12 ayı yetişiyor. Biz de ürünleri ortaklarımızdan alıp zincir marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırıyoruz. Kumluca,
Mavikent, Hasyurt, Turunçova, Adrasan
ve Demre kooperatiflerimiz ortaklardan
aldıkları ürünlerle gıda piyasasını regüle
ediyor. Çiftçilerimize maksimum faydayı
hedefliyoruz.”

Kamil Akbay
Kooperatif Müdürü

“ÇİFTÇİMİZ SADECE
ÜRETİM YAPSIN”
Üreticilerin çiftçilik haricinde bir çok
sorunla uğraşmak zorunda kaldığını ve
kooperatif olarak sadece çiftçilik yapmalarına katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden
Kumluca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kamil Akbay da bazı komisyoncuların
para vermek yerine üreticileri kendi alışveriş yaptıkları işletmelere yönlendirerek
kalitesiz ve pahalı ürün almaya mecbur
bıraktıklarına işaret etti.
Tarım Kredi olarak ürün alımı için gerekli yatırımların yapıldığını ve gelecek
hasat sezonunda daha fazla ürün alınacağını dile getiren Akbay, sözlerine şöyle
devam etti:
“Üreticiyi hiç bir yere muhtaç etmek
istemiyoruz. A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Biz istiyoruz ki onlar çiftçilik
yapsın. Başka sorunlarını dert edip üretimden uzaklaşmasınlar. Gayretimizin temeli
bu. Çiftçimiz, ‘Ürünü nasıl taşıyacağım,
parasını alabilir miyim? Çek sahte mi çıktı?
İstediğim girdiyi nerden temin edebilirim?’
gibi konularda kafasını yormasın. Tüm
derdi en iyi ürünü üretmek olsun. Diğer
konulardaki tüm zorluk ve engeli Tarım
Kredi olarak biz aşarız. Üretici üreticilik haricinde her şeyi yapıyor ve kendi başına kalıyor. Her çiftçi avukat, ticaret erbabı, tüccar
olmak zorunda kalıyor ve enerjisini üretim
dışında diğer konularda harcıyor. Tarım
Kredi ortaklarının ise üretimini geliştirip,
artırmaktan başka derdi yok.”
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rım Kredi aracılığıyla ulaşıyor
ANTALYA VE TARIM KREDİ

A

ntalya sahip olduğu
ekolojik ve jeolojik
üstünlükleri ile ülkemizde tarımda bilgi birikiminin en
yüksek düzeyde
gerçekleştiği şehirlerin başında
olup yıllık 11 milyar TL bitkisel
üretim değeri ile
Türkiye tarımının
başkenti ve lokomotifi konumunda.
Antalya, tarımdaki başarısı ve üretim potansiyeli
ile yerli ve yabancı yatırımcılar
ve ihracatçılar tarafından büyük ilgi
görüyor.
Son yıllarda ortak ürünlerini değerlendirme kapsamında Türkiye Ta-

rım Kredi Kooperatifleri
de bölgede yatırımlarını artırırken,
üreticiden alınan
ürünler tüketiciye direk veya
marketler
aracılığıyla
ulaştırılıyor.
Tarım Kredi
Kooperatiflerinin devrede
olması nedeniyle üreticiler,
ürünlerini piyasa
koşulları altında ezilmeden, zamanında ve güvenli ellere teslim edebilirken, tüketiciler de üretim süreçleri belli, tüm
kontrolleri yapılmış, sağlıklı ürünlere
kavuşabiliyor.

“TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

F
YATIRIM HAMLESİ

Ö

nümüzdeki süreçte özellikle tesisleşme konusunda Antalya’da
yatırımlar artarak devam edecek.
Alanya’da muz sarartma tesisi projesi
gündemde. Üretici için olmazsa olmaz bir durum. Bu yıl ilk defa
100 ton muz alımı yapıldı
ve zincir marketlere satıldı. Ancak tesis olmazsa üretici mecbur kalarak tesisi
olan işletmelere
veriyor ürününü. Uygun yer
arayışları sürüyor. İşletmenin
ku r u l m a s ıy l a
birlikte yeşil muz
ortakların bahçesinden alınıp, sarartılıp marketlere verilecek.

Manavgat bölgesinde yağ kalitesi
açısından çok kaliteli susam yetişiyor.
2018 yılında ilk defa alım yapıldı. Susam
eleme makinası bu yıl hizmete girdi. Sezonu geldiği zaman ortaklardan susam
alımları artarak devam edecek.
Kumluca bölgesinde Sera
AŞ. bünyesinde ürün
alım ve paketleme
tesisi
kuruldu.
Ortakların seralarından alınan
ürünler tesiste
işçiler tarafından paketlenip marketlere
teslim edilecek.
Buna ilave olarak
da yeni bir paketleme tesisi kurulması
planlanıyor.

arklı ülkelere yaş sebze ve meyve ihraç eden firma yetkilileri, yurt dışında
domatese talebin yüksek olduğunu belirtti. Avrupa, Balkan ve Asya ülkelerine domates ihracatı yaptıklarını vurgulayan yetkililer, “Avrupa’dan domatese büyük bir talep var. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz.” diye konuştular. İlk ürünleri Ukrayna, Belarus bölgesine gönderdiklerine işaret eden
ihracatçı firma yetkilileri “Domates ,Türkiye’nin bazı bölgelerinde yetişiyor
ama ihracata uygun değil. Kumluca’da üretilen domatesler daha çok ihracata gidiyor. Hale giriş fiyatı çeşidine göre değişiyor. İç piyasanın talebi ise son
yıllarda Tarım Kredi aracılığıyla karşılanıyor” ifadesini kullandılar.

ÜRETİCİYE
TARIM KREDİ
GÜVENCESİ
Ürün değerlendirme kapsamında
2019 yılında Antalya Bölge Birliği; 9
bin 500 ton domates, 1.000 ton biber,
1.150 ton patlıcan, 35 ton salatalık
alarak marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştırdı. Alımlar sayesinde
üreticiler piyasa koşullarında ezilmeden, ürünlerinin değerini zamanında alabildi.
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Dünyanın en iyi portakalı
Finike’de...
Türkiye’de narenciye üretiminde tat ve aroma olarak
farklı bir yeri olan ‘Finike
portakalı’ ilçenin önemli
geçim kaynaklarından birisi. Finike portakalı yetiştiren üreticinin en büyük
dostu ise Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri.

C

oğrafi işaret tescilli Finike portakalının
tadı cinsinden değil, yetiştiği ovanın mikro kliması, alüvyonlu toprak yapısı ve su
kaynaklarından geliyor. Bölgede Washington, Valencia, Yafa, kan ve şeker portakalı
cinsleri var. Finike portakalı kendine özgü
aroması ve asidite dengesiyle dünyanın en
kaliteli portakallarından biri kabul ediliyor. Hatta öyle ki portakallar diyarı olarak bilinen Finike’nin meşhur portakalı,
California Üniversitesi’nin dünya çapında
yaptığı bilimsel araştırmada birinci oldu.
Finike; havası, suyu, toprağı ile narenciye
cenneti. Özellikle Washington portakalı
için yaratılmış bir cennet, Türkiye genelinde yetişen Washington portakalının
sekizde biri Finike’de yetişiyor.

Cemil PARLAK
Üretici

EFSANE FİNİKE
PORTAKALI
Ancak adı efsane gibi olan bu portakala
ulaşmak o kadar da kolay değil. Üreticiler
son yıllarda Finike diye üreticiye başka
bölgelerde yetişen portakalların satıldığını
söylüyor.

Finike dışında üretilen portakallara ‘Finike portakalı’ damgası vurulduğunu
belirten üretici Cemil Parlak (50),
bunun Finikeli üreticiye büyük
zarar verdiğini söyledi. Parlak,
şöyle konuştu:
“Başka şehirlerde üretilen portakala Finike damgasının vurulması buradaki çiftçinin emeğinin
çalınması demektir. Her bölgede
yetişen ürün kendi örtüsüyle
piyasaya sürülmelidir. Adana,
Mersin veya Dalaman’dan gelen
ürünler ‘kötüdür’ demiyoruz ama
özellikleri itibariyle Finike portakalı
bir markadır.”

TEK PORTAKALDAN BİR
BARDAK SU
20 dönüm alanda portakal yetiştiriciliği
yaptığını ve birçok ağacın kendisinden eski
olduğunu belirten Parlak, “7,5 ton yıllık üretim yapıyorum. Dönümde 30 ağaç oluyor.
İstanbul hale ve buradaki komisyonculara
veriyoruz, onlar da ihraç ediyor. Kasım’da
başlayan hasat Şubat sonuna kadar devam
ediyor. İnce kabuklu olan portakalımızdan
neredeyse bir bardak su çıkar ve en büyük
özelliği bu kadar sulu oluşudur” dedi.

TARIM KREDİ ÇOK DEĞİŞTİ
27 yıldır ortak olduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin üretimlerinde en büyük
destekçisi olduğunu vurgulayan Parlak,
“Tarım Kredi Kooperatiflerinin kapısın-

dan içeri girdiğimiz zaman başka yere
gitmeye gerek yok. Ne ararsak orda var.
Her çiftçi Tarım Krediye uğramalı, kapısından içeri girmeli. 20 yıl önce faizler çok
yüksekti, krizler vardı, yüzde 80-90 faizler
vardı. Birçok çiftçi borcunu ödeyememiş.
Çiftçimiz halen öyle sanıyor ve korkuyor.
Ben çiftçi arkadaşlarla konuşuyorum, fiyatları ve verilen hizmetleri anlatıyorum,
çok şaşırıyorlar. Söylediklerimizin gerçek
olduğuna inanmakta zorluk çekiyorlar.
Ancak Tarım Kredi çok değişti ve çiftçinin
menfaatine olan her hizmeti yapıyor. Biz
Tarım Krediye, Tarım Kredi de bize sahip
çıkıyor. Dağın başında olan çiftçilerimiz
var ve bilmiyor satılan ürünlerin fiyatlarını. Söyleyince hemen Tarım Krediye koşuyorlar” diye konuştu.
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Narenciye ağaçlarını “avcı böcek” koruyor
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ilyarlarca lira zarara neden olan Akdeniz Meyve Sineği
ve Unlubit Zararlısı, özellikle Rusya’ya ihraç edilen meyvelerin geri gönderilmesinde en önemli etkenlerden birisi.

TÜRKIYE’NIN IMAJINA ZARAR VERIYOR
Akdeniz Meyve Sineği ve Unlubit zararlısı, sadece ekonomik olarak değil, ülke imajına da zarar veriyor. Ayrıca
Türk ürünlerine karşı güvensizliğin artmasına neden oluyor.
Rusya başta olmak üzere birçok ülke Türk ürünlerine yönelik denetimleri daha sıkı yapıyor. Bu da ihracatçıların işini
zorlaştırıyor. Türkiye ihracat pazarlarını kaybediyor. Bazı
durumlarda da zararlılar bahane edilerek Türkiye’den daha
ucuza ürün alınmak isteniyor.
Akdeniz Meyve Sineği ve Unlubit zararlısı ile kapsamlı bir
mücadele yapılması gerektiğini belirten üreticiler, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesinde bu yıl ilk defa başlatılan biyolojik
mücadelenin başarılı sonuçlar verdiğini söylediler.
Predatör ve parazitoit salma yönteminin turunçgil bahçelerinde dekar maliyetinin çok fazla olmadığını belirten Taşağıl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gürcan Akman, Bakanlığın biyolojik mücadelede dekar başına 50 TL destek verdiğini söyledi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Taşağıl bölgesinde
ortaklarını organize ederek ilk defa mücadeleye katıldıklarını aktaran Akman, “Unlubit Zararlısı verimi çok düşürüyor.
Bu zararlıya karşı faydalı böcek salımları Nisan ayı başından
Ekim ayı sonuna kadar yapılıyor. İlkbaharın ilk günlerinde
çiftçilerimiz bu böcekleri bizden alarak bahçelerine salıyor.
Ülkemizde turunçgil unlubitinin çok sayıda doğal düşmanı
bulunuyor. Bu zararlılara karşı kimyasal mücadele uygulamadan, sadece faydalı böcek salınımıyla mücadele mümkün.
Faydalı böcekler sayesinde hem doğal denge hem de insan ve
çevre sağlığı korunmakta” dedi.
Akdeniz Meyve Sineği için de fenomen tuzak kurulduğunu vurgulayan Akman, Tarım Kredi olarak ortaklara zararlılarla mücadele konusunda tüm malzeme ve ekipman desteğinin verildiğini ifade etti.
20 dönüm arazide uzun yıllardır narenciye yetiştirdiğini kaydeden Taşağıl Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı Metin Ertunç,
“Akdeniz sineği ile mücadelemiz var. Üreticiler
artık bilinçli bir şekilde
biyolojik mücadele yapıyor. Unlubit ve Akdeniz Sineği için tuzak
kuruyoruz. Ürünlerimiz
her türlü tahlile gidiyor
ve ilaç kalıntısı sıfırdır.
Tarım Kredi bu yıl bize
mücadele konusunda
büyük katkı ve destek
verdi. Artık eskisi gibi
ilaçla mücadele yerine
doğal yöntemleri kullanıyoruz” diye konuştu.

Antalya’da Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri tarafından başlatılan biyolojik
mücadele ile 3 bin dekar
alanda ekili narenciye
bahçelerini “avcı böcekler” korumaya başladı.
Bu yıl ilk defa Manavgat’ın Taşağıl Mahallesinde yapılan çalışmalardan
üreticiler memnun kaldı.
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“2020’de önceliğimiz
Ar-Ge olacak”

Tareks A.Ş. Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, yarım
asra yakın zamandır ülke çiftçisinin hizmetinde olduklarını belirterek, “Ar-Ge faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2020 yılında da daha önce başta mısır tohumunda olmak üzere elde ettiğimiz deneyimleri ve başarıları,
ayçiçeği tohumunda yoğunlaşarak sürdüreceğiz” dedi.
Tarım Kredi Gazetesine, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tareks’in gerçekleştirdiği çalışmaları
değerlendiren Topsakal, şirketin 2020 yılı faaliyetleri ve
hedeflerine ilişkin bilgi verdi.
- Türkiye’de tarımın gelişimi bakımından tohumculuğun önemi ve Tareks’in
tohumculuk sektöründe yeri nedir?

Ü

lkemizde ve dünyada gıda güvenliğinin en önemli halkalarından ve tarımsal sanayi için ham madde sağlayan bitkisel
üretimin en önemli tarımsal girdilerinden
biri tohum olup, üretimde de verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen faktörlerdendir.
Sertifikalı tohumluğun verim ve üretim artışındaki payı ortalama yüzde 25 civarındadır. Hibrit tohumlarda ve bazı durumlarda
bu oran yüzde 100’lere kadar çıkabilmektedir. Bu bağlamda ülkemiz tohumculuğunda ve hayvancılıkta Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının/çiftçilerin sertifikalı
tohum ve damızlık ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla 1981 yılında Tareks kurulmuştur.
Tarım Kredi Kooperatiflerin bir iştiraki
olan şirketimiz 1988 yılında Ankara’ya taşınarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Öncelikli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları ve diğer çiftçilerin kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak
ve bu amaçla Ar-Ge, üretim ve pazarlama
faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimiz; 1981-2009 yılları arasında
çiftçilerimizin sertifikalı patates, buğday
tohumluğu ithalat ve sertifikalı tohum üretimi ve damızlık hayvan ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile ithalat yapmıştır. 2009
yılında Balıkesir Altınova’da “Tohum Islah
ve Araştırma İstasyonunun”, 2010 yılında
Balıkesir Altınova’da “Hibrit Mısır Tohum
Kurutma, İşleme ve Paketleme Tesisinin’’,
2012 yılında “Çorum Hububat Tohum İşleme ve Paketleme Tesisinin” kurulması ile
alt yapı oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.
2014-2019 yılları arası altyapıda atılım
yıllarımız olarak düşünülebilir. Nevşehir
patates tohumu yeraltı doğal depolarının
kapasitesinin 5 bin tona çıkarılması, Boylama ve Tam Otomatik Paketleme Sisteminin
kurulması ve soğuk hava deposu yapılması
ilk akla gelen yatırımlarımız. Diğer yatırımlarımızı; Altınova’da bulunan Hibrit Mısır
Tohum Kurutma, İşleme ve Paketleme Tesisine, 300 tonu soğutma üniteli, 1.000 tonluk
ek depo ve iki adet kurutma odası yapılması,
Ar-Ge ve üretimde teknik kapasitenin güçlendirilmesi, Çorum hububat tohum işleme
tesislerinin modernizasyonu, ayrıca Konya/Sarayönü’nde 15-20 bin ton kapasiteli

son sistem hububat tohum işleme tesisinin
kurulması, Tekirdağ /Hayrabolu, Organize
Sanayi Bölgesinde hububat tohum işleme ve
paketleme tesisi kurulması amacıyla arazi
alınması, aynı yerde 15-20 bin ton kapasiteli, hububat tohum işleme tesisi, silo ve depolarının yapılması şeklinde sayabilirim.

- Tohumculukta faaliyet alanlarını
belirlerken hangi kriterleri dikkate
aldınız?
Şirketimiz bitkisel üretimin en temel girdilerinden ve ülkeler için stratejik önemi
olan tohumculuk alanında faaliyet gösteriyor. Tarla bitkilerinde hububat (buğday,
arpa, tritikale vb.), hibrit mısır (cin mısır,
şeker mısır, silajlık ve tanelik), patates, nohut ve bazı yem bitkilerinde (yonca, yem
bezelyesi) Ar-Ge, üretim, tohum işleme, paketleme ve pazarlama çalışmalarını yapıyor.
Tarla bitkileri alanında 1987 yılında ‘’Özel
Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu” yetkisini almıştır. Bu tarihten itibaren ar-ge, deneme ve üst kademe tohumluk üretimlerini
yapabilecek yetki ve kapasiteye ulaştı. Araştırıcı kuruluş olarak, 2009 yılında Balıkesir/
Altınova’da kurulan araştırma istasyonunda
ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde (Ege, Marmara, İç Anadolu, Çukurova ve diğer) mısır
ve hububat ıslahı ile birlikte diğer bazı türlerde araştırma, deneme ve çeşit adaptasyonu çalışmalarına devam etmektedir.
Bu çalışmalar sonucunda; 12 hibrit mısır,
26 mısır ebeveyn hattı, 14 ekmeklik buğday,
1 makarnalık buğday, 5 arpa, 2 yonca, 1 yem
bezelyesi ve 3 patates çeşidi olmak üzere
toplam 64 çeşidin tescilini yaparak üretim
ve ticareti yapılmaktadır. 10 aday çeşidin
farklı türlerde resmi tescil denemeleri devam etmekte olup 4 çeşit üretim izinlidir.

- Özellikle Ar-Ge faaliyetlerinize ilişkin bilgi verebilir misiniz?
Bugün Tareks’in ülkemize kazandırdığı çeşit sayısı 64’e ulaşmıştır. Sektörde çok önemli
bir yere sahip olan Tareks, 946 TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği)
üyesi firma arasında Tarımsal Araştırma
Yetkisi olan 208 firmadan biri, ürettiği tohumları analiz ve sertifikalandırma yetkisine
sahip 32 şirketten biri durumundadır. ArGe, üretim alt yapısı ve üretim miktarı olarak
çalıştığı bitki gruplarında önde gelen Tareks,
Türk tohumculuk sektöründe ilk 10’a giren
önemli paydaşlardan biridir.
Son yıllarda patates tohumculuğunda altyapı, üretimde, depolama ve paketleme ile il-
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gili yatırımlar, Çorum hububat tohum işleme
ve paketleme tesislerinde alt yapıyı güçlendirici ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar,
mısır tohumu kurutma, boylama, paketleme,
tohum üretimi ve tohum laboratuvarı ile ilgili
ar-ge ve teknik ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlarla birlikte Tekirdağ/Hayrabolu ve Konya/
Sarayönü’nde son sistem ve teknoloji ile Hububat Tohum İşleme ve Paketleme tesisleri
kurulmuştur.
Yapılan yatırımlar ve yeni hizmete açılan tesislerle birlikte yaklaşık 40 bin tonluk üretim,
tohum işleme ve paketleme kapasitesi ile 30
bin tonluk yatay ve dikey depolama kapasitesine ulaştık. Üretim ve tohum işlemede kalitenin artırılmasında yatırımların ciddi katkıları olmuştur. Şirketimiz patates, silajlık mısır,
nohut, hububat vb. alanlarda piyasada tohum
fiyatlarının oluşturulması ve dengelenmesi
hususlarında ise etkin rol oynamaktadır.

- 2020 yılı için yatırım planınız nedir?

Üretim, Ar-Ge çalışmaları, kapasite ve kalite
artırıcı çalışmalar ve yatırımlar 2020 yılında da
devam edecektir. Balıkesir/Altınova’da bitki ıslahı çalışmalarında ileri teknoloji ve moleküler
tekniklerin kullanılması amacıyla laboratuvar
teknik alt yapısının kurulması ve fiziki olarak
laboratuvarın genişletilmesi ve yeni idari binası
yapılması, Konya/Sarayönü’nde depolama kapasitesinin artırılması amacıyla silo yapılması
ve Ar-Ge çalışmaları ile ilgili yeni ekipmanların
alınması bazılarını oluşturmaktadır.
Bu çalışmaların sonucu silajlık, tanelik ve
cin mısırında piyasada uluslararası firmalarla
rekabet edebilen çok sayıda çeşit ıslah ve tescil
edilerek üretimleri gerçekleştirilip Tarım Kredi
Kooperatifleri ortaklarına ve ihracata yönelik
satışlar yapılmaktadır. Hububat ve baklagillerde özellikle kışlık ve yazlık buğday, arpa ve nohut türünde 2018 yılından itibaren ıslah ve çeşit
geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Ortak Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi 2020 yılında başlayacaktır.
Şirketimizin mısırda elde ettiği kazanımlarla
bu projelerdeki temel amacı mısır ve ayçiçeği
gibi bitki türlerinde dışa bağımlılığın azaltılması, iç ve dış piyasada rekabet edebilir yeni
çeşitlerin geliştirilmesi ve üretilmesidir.
Şirketimiz 16.01.2020 tarihinde sebze grubu
bitki türlerinde Ar-Ge çalışmaları yapabilmesi
için Tarım ve Orman Bakanlığında araştırıcı
kuruluş yetkisini almıştır. Bunun sonucunda bazı sebze türlerinde ıslah çalışmalarına
başlanması veya yerli Ar-Ge kuruluşları ile
iş birliği çalışmaları başlamıştır.
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Tarım Kredi ortaklarından tropikal meyve alıyor

Tropikal meyve kazanç kapısı oldu

Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüştü. Yaklaşık 24 çeşit
tropikal meyvenin yetiştirildiği bölgede muz ve avokadonun ardından en son mango üretimi de yaygınlaşmaya başladı.

A

lanya ve Gazipaşa ilçelerinde tropikal meyve üretimi yapan
çiftçinin yüzü yüksek getiri sayesinde gülüyor.
Çiftçiler, son yıllarda bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek
olan ve pazar sorunu bulunmayan tropikal meyve üretimine
yöneldi.
Muz ve avokadoyla başlayan üretime zamanla longan, passiflora (çarkıfelek), mango, Güney Amerika ve Güney Asya
kökenli liçi (lychee), pamelo, papaya, papino, ejder meyvesi,
guava, kaymak ve çikolata meyvesi eklendi.

MUZ VE AVOKADO
Antalya genelinde en fazla muz ve
avokado üretiliyor.
Bu meyveler, Rusya
başta olmak üzere
pek çok ülkeye ihraç
ediliyor. Diğer tropikal meyveler, üretim
miktarı yeterli olmadığı için lüks otellerde, büyük marketlerde ve pazarlarda
satışa sunuluyor.
2 bin ailenin 20
bin dekar alanda
tropikal meyve ürettiği bölgede çiftçiler, daha fazla meyve yetiştirerek dünya pazarına açılmayı hedefliyor. Bu nedenle daha
fazla üretim için son yıllarda tropikal meyve fidan yetiştiriciliği
de giderek artan bir kazanç kapısı olmaya başladı.

EN ÇOK MANGO TERCİH EDİLİYOR
Mango, özellikle
turistlerin en çok
tercih ettiği tropikal
meyveler arasında
ilk sırada yer alıyor.
Avrupa pazarı için
de önem arz eden
mangonun üretim
alanı da her geçen
gün artıyor.
Çiftçiler,
daha
fazla mango üretip,
ilk etapta Avrupa
ve Rusya, sonra da
dünya pazarına ihraç etmeyi amaçlıyor. Aroması ve lezzetiyle tercih edilen mango, şu an büyük marketlerde, lüks otellerde ve pazarda satışa
sunuluyor.

DENEME AMAÇLI BAŞLADILAR
Alanyalı çiftçileri, yarım asır önce deneme amaçlı üretimine
başladıkları avokadoya artan talep de memnun ediyor. Toplam
50 çeşidi bulunan avokadonun 1990’lı yıllarda fidan üretimine
geçilerek yetiştiriciliğine başlandı. Son yıllarda talep görmesiyle avokado üretimi 12 kat arttı. Ürüne talep yoğun olunca üretim alanı 6 bin dekarın üzerine çıktı. Pazar sorunu yaşamayan
avokadoda bu yıl 10 bin tona yakın üretim yapıldı. Dünyada
ortalama ağaç başına verim yaklaşık 40-45 kilogramken Türkiye’de bu değer 50-60 kilograma çıkabiliyor.

Özer EMİR
Bölge Birliği Yetkilisi

Harun ARSLAN
Üretici

AVOKADO: YEŞİL ALTIN
Kente yarım asır önce getirilen avokado, birçok üreticinin geçim kapısı oldu. Alanya’nın Emişbeleni Mahallesinde babasıyla birlikte 30 yıldır üreticilik yapan
Harun Arslan (35), avokadonun ekildikten sonra üç
yılda meyve verdiğini, bir dönüm araziden 40-50 bin
lira civarında kazanabildiklerini aktardı.
Her öğün avokado tükettiklerini anlatan Arslan,
“İlk başlarda tadını sevmedik, kimse yemedi ama ar-

Arzu KIRBAÇ
Kooperatif Müdürü

Ahmet ARSLAN
Baba

tık herkes alıştı, kahvaltılarda, salatalarda güzel oluyor.
Sadece su ve havyan gübresi veriyoruz. Tamamen organik yetişiyor. Avokadoya ‘yeşil altın’ diyoruz. Getirisi
çok yüksek.” diye konuştu.
Avokadonun gelir getirici bir yatırım olduğunu belirten Arslan, “İnsanların bu meyveye alışması uzun sürdü ama şimdi hem çok seviyorlar hem üretiyorlar” dedi.

GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK
Tropikal meyve üreticiliğine meraktan başladığını
vurgulayan Arslan, “Şu an için; avokado, pamelo, ejder meyvesi, çarkıfelek gibi meyveleri yetiştiriyorum.
Baktım ki ülkemizde bu meyveleri üretebiliyoruz o
zaman ‘niye dışarıdan ithal edelim?’ diye başladık.
Ayrıca getirisi çok yüksek. Bütün tropik meyveler çok
talep alıyor ama özellikle avokado en fazla talep gören
tropik meyve durumunda. Çok merak var ve artık bu
meyvelerin bilinirliği arttı. Ejder meyvesi, çarkıfelek
ve pamelo dediklerimiz daha yeni piyasaya giriyor.
Lüks restoran ve oteller müşteri tercihine göre daha
fazla talep edebiliyor. Ancak en çok halkımızdan talep
geliyor” dedi.
Tropikal meyvelerin daha fazla yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, Rusya, Avrupa ve Doğu
bloku ülkelerden çok talep geldiğini ancak yeteri kaÖmeriçin talepleri karşılayamadıklarını
dar üretemedikleri
TÜRE
söyledi. Arslan,
“Günlük bir tır mal istiyorlar ancak
bu kadar üretmiyoruz. Avokadoyu dünyada en ucuz
üreten ikinci ülkeyiz. Birinci Kenya sonra biz geliyoruz. Bu meyveler her yerde yetişmiyor, iklim olarak
Antalya müsait ve ihracat için Avrupa, Rusya’ya daha
yakınız. Bu nedenle daha ucuz. İspanya’da belli bölgelerde yetişiyor o kadar. Bu meyvelerin anavatanları
çok uzak ve eğer Türkiye yeteri kadar yetiştirirse çiftçilerimiz ve ülkemiz çok karlı çıkar” diye konuştu.
RÖPORTAJLAR: İbrahim BİDAV
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TÜRKİYE’DE DE
YETİŞEN TROPİKAL
MEYVELER
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Ortaklardan muz alımları başladı

Antalya Bölge Birliğince ortak ürünleri değerlendirmesi kapsamında kooperatifler ortaklardan muz alımlarına başladı.

urian, longan, papino, pitaya, guava ve daha nicesi… Tadını ve hatta nasıl yenildiğini bile bilmediğimiz
tropikal meyvelerin sadece ekvator
yakınlarında yetişenlerine ulaşmamız
oldukça zor… Ama neyse ki ülkemizde de yetiştirilen tropikal meyveleri,
‘diğer meyvelere kıyasla daha pahalı
olsalar da’ arada sırada alıp yemek,
tatlarından haberdar olmak mümkün. Her birinin uzun listeler oluşturacak kadar faydası bulunan tropik lezzetler artık market raflarından pazar
tezgâhlarına kadar çok kolay ulaşabileceğiniz yakınlıkta…

G

TARIM KREDİ
TROPİKAL MEYVE
ALIMI
A

ntalya Bölge Birliğine bağlı Alanya, Gazipaşa ve Demirtaş Tarım
Kredi Kooperatifleri bu yıl tropikal
meyve alımına hızlı başladı. Özellikle
avokado alımında büyük bir artış yakalayan kooperatifler 1 milyon 40 bin
adet avokado alırken, üç aylık zaman
diliminde 21 bin adet pitaya, 615
adet pepino ve 100 ton muz alarak
zincir marketlerde değerlendirdiler.

azipaşa Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yörede son yıllarda yetiştiriciliği artarak yapılan tropik meyve
türlerinin yanında yeşil muz alımına
da başlandı. Kooperatif ortaklarından
alınan ürünlerin satışı anlaşmalı marketlerde yapılıyor. Tropik meyvelerin
talebe bağlı alımı yapılırken yeşil muz

alımına ise yıl boyunca devam edilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerin üretim öncesi olduğu kadar
üretim sonrası da yanında yer almaya
devam ediyor. Ürün değerlendirme
faaliyetleri kapsamında alınan en iyi
kalite ürünler pazara arz edilen vatandaşlarımıza ulaştırılarak gıda güvenli-

ği ve fiyat istikrarı oluşmasına da katkı
sağlanıyor.
2017 yılında yaklaşık 450 milyon lira
civarında ürün ortaklardan alınırken,
2018’de bu rakam 800 milyon liraya,
2019 yılında yaklaşık 1.3 milyar gibi bir
rakama ulaştı. 2020 yılında ise 2.5 milyar
lira civarında alım yapılması planlanıyor.

Tropikal meyve fidanlarına
büyük ilgi...

Özellikle Manavgat, Alanya ve Gazipaşa’da üreticiler meyve fidanlarına büyük bir rağbet gösteriyor.

K

üresel iklim değişikliğiyle
birlikte son yıllarda tropikal ve subtropikal meyve üretiminin yaygınlaştığı Akdeniz
iklimine sahip Antalya’da,
muz, mango, ejder meyvesi de
denilen pataya gibi meyvelerin
yanı sıra, avokado da ciddi bir
üretim potansiyeline ulaştı.
Avokado fidanlarından almak
isteyen üreticiler neredeyse sıraya giriyor.
Tropikal meyvelerin yanında fidanlarının da kendileri
için ayrı bir gelir kaynağı olduğunu belirten üretici Harun

Arslan, son yıllarda meyvelerin yanında fidanları da yetiştirerek üreticilere sattıklarını
söyledi. Bölgenin tropikal
meyve yetiştirmek için son derece uygun olduğunu belirten
Arslan, “Hem meyve satıyoruz, hem de fidanını yetiştirip
satıyoruz. Üreticiler büyük ilgi
gösteriyor. Türkiye’nin dört bir
yanından seralarında tropikal
meyve yetiştirmek için fidan
alıyorlar. Sıcak iklimi olan
bölgelerde ise talep daha fazla.
Tropikal meyveler herkes için
kazanç kapısı oldu” dedi.
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Tarım Kredispor A takımı antrenmanlara başladı
Ankara 2. Amatör Kümede mücadele edecek olan Tarım Kredispor,
2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başladı.

T

arım Kredispor Kulübü, kurduğu iddialı takım ile top
başı yaparak Ankara 2.Amatör Küme 2019-2020 sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala hazırlıklarına haftada gerçekleştirdiği iki antrenman ile devam
ediyor.
Teknik Direktör Çağlayan Özat idaresinde antrenman yapan futbolcular düz koşu ile çalışmalara başladı. Daha sonra futbolcular açma-germe hareketleri ve
top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümü
ise taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi. Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanı Kulüp Başkanı Davut
Arpa da takip etti. Takımın başarılı teknik direktörü
Çağlayan Özat idaresinde hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Davut Arpa, “Bu yıl hedefimiz fair-play
ruhuyla, 1. Amatör Lig’e yükselmek. Bu yıl için iddialı
bir takım kurduk. Antrenör olarak da takımı, yine bizlere çok şeyler katan Çağlayan Özat hocamıza teslim
ettik. Genç ve dinamik yönetim kurulumuz ile uyum
içinde harika çalışıyoruz. Bu yıl amacımız gençlerimizi daha fazla sportif aktivitelerle buluşturmak, kötü
alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak, en önemlisi
de “fair-play” ruhu çerçevesinde hareket etmek ve tabi
ki hedef 1.Amatör Küme” diye konuştu.

U19 TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA
ÇOK YAKIN
Ankara U 19 1. Ligi 4. Grupta mücadele eden ve ilk
yarıyı lider tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredispor Genç Takımı, Çamlıdere Belediyespor
ile oynadığı maçtan net bir skorla galip ayrıldı. Müsabakayı 3-0 kazanan Tarım Kredispor, bu netice ile ligin
bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi ile puan farkını
4’e çıkardı ve şampiyonluğu büyük oranda garantilemiş oldu.
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İmece Plastikten teknoloji yatırımları
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden İmece Plastik, modern üretim teknolojilerini ortakların hizmetine sunmaya ve Capex yatırımlarını artırma yolundaki çalışmalarına devam ediyor.

Ü

lkemizin tarımsal film ve sulama sistemleri sektörünün öncü ve lider kuruluşu
olan İmece Plastik, ülke tarımını ve çiftçileri teknolojik çözümler ile buluşturuyor.
Seracılık ve sulama sistemleri konusunda,
çiftçilerin ihtiyaçlarını dünya standardında üretimiyle temin eden İmece Plastik,
yeni yatırımlarına devam ediyor.
Yuvarlak damla sulama borusu üretiminde yenilenen makine parkuru ile bir
üst üretim teknolojisine geçiren İmece
Plastik, sulama sistemleri üretiminde
verimlilik artışı sağladı. 2020 yılında da
sürekli gelişim projeksiyonu ile teknolo-

jilerini güncelleyen İmece Plastik, Capex
yatırımlarını artırarak modern üretim
teknolojilerini ülke çiftçisinin hizmetine
sunuyor.
Yeni yatırımlar hakkında değerlendirmede bulunan İmece Plastik Genel Müdürü Ferdi Fatih Sever, “İmece Plastik,
ülke tarımına sürekli katma değer sağlayıp, döngüsel ekonomiyi göz önünde
tutup, ülkemiz kaynaklarını daha verimli
kullanarak yerli üretime destek olurken,
Türk çiftçisinin verimlilik ve kazancını artırmaya yönelik atılım ve yatırımlara hız
kesmeden devam edecektir” dedi.

Konya’dan AB ülkelerine
günlük 25 ton süt gidiyor
Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan: “İlçemizde
süt üretimi son yıllarda giderek arttı. Bunda tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin önemli payı var. 1.315 müstahsil üyeden günde 400
tonun üzerinde süt üretimi gerçekleştiriliyor”

T

ürkiye’de 1 milyon 315 bin
ton süt üretimiyle ilk sırada
yer alan Konya, Karapınar ilçesindeki tesislerinden günlük 25
ton sütü Avrupa Birliği ülkelerine
gönderiyor.
Hububat ve bakliyat üretimiyle ülkenin adeta gıda deposu olarak anılan Konya, büyükbaş hayvan varlığıyla da ilk sırada geliyor.
Hayvancılığın oldukça yaygın
olduğu Konya’nın Karapınar ilçesindeki tesislerden günlük 25 ton
süt AB ülkelerine ihraç ediliyor.
Karapınar Süt Üreticileri Birliği
Başkanı Mehmet Tartan, yaptığı
açıklamada, ilçe ekonomisinin
tarım ve hayvancılığa dayandığını
söyledi.
Karapınar’ın yenilenebilir enerji yatırımıyla da güneşinin parladığına dikkati çeken Tartan, şöyle
konuştu:
“İlçemizde süt üretimi son yıllarda giderek arttı. Bunda tarım
ve hayvancılığa verilen desteklerin önemli payı var. 1315 müstahsil üyeden günde 400 tonun
üzerinde süt üretimi gerçekleştiriliyor. İlçemizde 11 süt işleme
tesisi çalışıyor. Konya’nın süt üre-

timinin yaklaşık yüzde 14’ünü
Karapınar üreticisi karşılıyor. İlçemizde 60 bin büyükbaş hayvan
var, bunların 28 binden fazlası sağım hayvanı. İlçemizde faaliyetini
sürdüren mavi bayraklı firmalarımız, günde 25 ton sütü AB ülkelerine ihraç ediyor. Üreticilerimiz
iki yıl önce yaşadıkları krize rağmen durumlarından memnun.
Fiyatlar istenilen seviyede olmasa
da genel anlamda durumumuz
iyi seviyede. Yem ve girdi fiyatlarının makul seviyeye çekilmesiyle
üretimin daha iyi noktada gerçekleşeceğini düşünüyorum.”
Tartan, Birliğin organize sanayi
bölgesindeki süt toplama merkezine günde 370 ton ürün geldiğini
belirterek, bu rakamda son yıllara
göre istikrarlı artış yaşandığını
vurguladı.
Birliğin yıllar içerisinde süt
hacmini sürekli artırmayı başardığını vurgulayan Tartan, “Ayrıca ilçemiz ve üreticilerimiz
adına açtığımız, üreticiden tüketiciye doğrudan satış mağazamızda günlük taze çiğ süt satışıyla
tüketiciye hizmet veriyoruz.” diye
konuştu.

Ev temizliğinden M
kazandığı
sermayeyle
mantar üreticisi
oldu...

alatya’da ev temizliğine giderek kazandığı parayla
mantar tohumu alıp üretime başlayan Hayriye
Duman, Tarım ve Orman Bakanlığının “Genç Çiftçi
Projesi”nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu.
Akçadağ ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Hayriye Duman, yaklaşık 8 yıl önce televizyondan
görerek mantar üretmeye karar verdi.
Ev temizliğine giderek biriktirdiği parayla tohum
alarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye
başlayan Duman, bunları ilçede sattı.
Duman, ürünlerinin beğenilmesi ve talebin artması üzerine Genç Çiftçi Projesi’nden 2016’da 25 bin lira
hibe desteği alarak kurduğu ve daha sonra büyüttüğü tesiste aylık 3 ton mantar üretir hale geldi.
Kentte 2012’de meydana gelen zirai don nedeniyle
ürün elde edemediklerini ve arayış içerisine girdiklerini anlatan Duman, aynı yıl mantar üretmeye karar
verdiğini ifade etti.
Evlere temizliğe giderek, kazandığı parayı sermaye
yaparak 5 kilogram mantar tohumu ve bir torba hazır
kompostla üretime başladığını anlatan Duman, “İlerleyen süreçte Akçadağ Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü
de bana destek verdi. Müdürlük bize hazır 60 kompost
verdi. Ürettiğim mantarı okullara satmaya başladım.
Okullardaki öğretmenlerimizden mantarlı ekmek siparişi de geldi. 2016’da ise Genç Çiftçi Projesi’nden faydalandım, projeye eşimden habersiz müracaat etmiştim.
Birde baktık ki proje onaylandı.” ifadelerini kullandı.

