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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

Talebe bağlı sözleşmeli üretim modeliyle

ÇİFTÇİMİZ
KAZANACAK

Tarım Kredi Kooperatif
Market 50. şubesini açtı

§ Türkiye

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 50. şubesi Bilecik’te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’ın katı§ 8’de
lımıyla hizmete açıldı.

“Müşterilerimize yeni
ürünler sunacağız”

§ Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik

A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Güngör,
“2020’de bir taraftan dağıtım kanalı ağımızı büyütürken diğer taraftan
müşterilerimize yeni ürün ve uygulamalar sunacağız” dedi.
§ 17’de

§

Özellikle son iki yılda gıda ürünlerinde yaşanan
fiyat artışlarının başta vatandaşlar olmak üzere
herkesi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, “Dolayısıyla biz de talebe bağlı
üretim modelini gündemimize aldık.

§

Bu çerçevede 2019 yılında sözleşmeli üretim kapsamında çiftçilerimize 400 milyon
TL civarında üretim yaptırdık. Sözleşmeli
üretim hacmimizi 2020 yılında ise 1 milyar
TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

§ 6’da

Kırmızı Turp çiftçinin cebini ısıtıyor

§ Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine bü-

yük katkı sağlayan turp, hasat edildiği kış aylarında
üreticisinin yüzünü güldürüp, cebini ısıtıyor. Tarlada
başlayan turp hasadı şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda sürüyor. § 12’de

Tarımda verimliliği
artıracak iş birliği

§ GÜBRETAŞ,

Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) ile yaptığı başbayilik anlaşmasıyla
kamu-özel sektör iş birliğine dair önemli
§ 4’te
bir adım attı.

Yerli muz ithal muzun
saltanatını bitirdi

§ Mersin’in Anamur ilçesinde üreticiler

daha karlı bir yatırım olması nedeniyle muz üretimine yöneliyorlar.
Masrafı az olan muz üretimi her geçen yıl artıyor.
§ 14’te
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Tarım sektörü 15. Agroexpo
Fuarında buluştu
Türkiye’nin en büyük tarım fuarı “Agroexpo
İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık
Fuarı” 15. kez kapılarını açtı. 75 ülkeden
950 firmanın buluştuğu fuara 360 bin
ziyaretçi katıldı.

T

arım sektöründen firma ve paydaşları
bir araya getiren fuarın açılışı, Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin
de katıldığı törenle yapıldı. Bakan Pakdemirli, 15’inci Agroexpo Uluslararası
Tarım ve Hayvancılık Fuarı sayesinde ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek, “Sektördeki firmalar bu vesileyle
rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, bu sayede marka bilinirliklerini
artırmış olacaklar.” dedi.

lirten Pakdemirli, üreticilerin ürünlerinde
değer kaybı yaşamaması için gerektiğinde
müdahale alımları da yapıldığını hatırlattı.
Bakan Pakdemirli, tarımda Ar-Ge ve inovasyonu da çok önemsediklerini vurgulayarak, “Yazılımı da tasarımı da yerli ve
milli elektrikli traktörümüz test aşamasında. Çiftçimizin halihazırda kullanmakta
olduğu traktörü de dönüştürebileceğiz.
Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre
dönüşüm işlemini yapabileceğiz. Gübre

için de kolları sıvadık.
Araştırma enstitülerimizde, akıllı tarım çalışmalarını başlattık. Bu
kapsamda gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

TARIM KREDI
STANDINA YOĞUN ILGI
Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından fuar alanındaki firmaları ziyaret
ederek, ürünleri ve çalışmaları hakkında
bilgi aldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri standını da ziyaret eden Bakan
Pakdemirli, Tarım Kredi Genel Müdürü
Dr. Fahrettin Poyraz’dan kooperatifler ve

iştiraklerin çalışmaları ile fuarda sergilenen yenilikler hakkında bilgi aldı.
Bakan Pakdemirli açılış törenine katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal
Kacır, Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirket
yöneticileri ile de sohbet etti.
Tarım Kredi Kooperatifleri ve şirketlerinin standı fuar alanını gezen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Genel Müdür
Poyraz, ziyaretçilerle yakından ilgilendi,
kooperatif çalışmalarını anlattı.
06-09 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, “koyun-keçi güzellik yarışması”, “ağır abiler yarışması”, “yoğurt
yeme yarışması” gibi etkinlikler de yer
aldı.

“TARIMSAL ÜRETIM
DESTEKLERLE ARTTI”
Türkiye’nin tarımsal üretim ve ihracatındaki artışta sağlanan desteklerin önemli katkısı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, “Tarımsal üretimimiz sağladığımız
desteklerle arttı. Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve
destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel
üretimimiz yüzde 22 artışla 120 milyon
tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla
20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz
yüzde 167 artışla 1 milyon 126 bin tona,
tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla 2,1
milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 19,3 milyar adete
ulaşmıştır.” dedi.

AR-GE VE INOVASYON
ÇOK ÖNEMLI

Tarımsal üretim artarken üreticiyi fiyat
dalgalanmalarına karşı koruduklarını beMizanpaj :
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Gübretaş ve TKİ’den

Tarımda verimliliği
artıracak iş birliği
Son yıllarda yoğunlaştığı Ar-Ge çalışmaları kapsamında
özel sektör ile kamu ve akademik iş birlikleri konusunda
önemli adımlar atan Gübretaş, Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) ile yaptığı başbayilik anlaşmasıyla bunlara bir yenisini
ekledi. Böylece tarım ve enerji sektörlerinden iki öncü
şirket arasında, ülke tarımı ve milli ekonomiye katma değer
sağlayacak önemli bir iş birliğine imza atılmış oldu.

B

ir süredir yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömürden elde
ettiği ve tarımda toprak düzenleyici olarak
kullanılan TKİ-HÜMAS’ın tarımsal üreticilere ulaştırılması için işbirliği yapıldı. Gübretaş
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz
ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel
Müdürü Ömer Bayrak tarafından imzalanan
TKİ-Hümas Başbayilik Anlaşması, ülkemizin
önemli yeraltı kaynaklarından Hümik Asit’in
tarımda daha etkin kullanımı sayesinde çiftçi
maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılmasını amaçlıyor.
Sözleşme kapsamında Gübretaş, TKİ tarafından üretilen bu ürünün 5 yıl boyunca
pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda tek
yetkili ve başbayii olacak. Gübretaş, yerli
kaynakların milli ekonomi için katma değere dönüştürülmesi hedefiyle bu ürünün yurtiçi satışlarının yanı sıra son yıllarda ağırlık
verdiği ihracat çalışmaları kanalıyla yurtdışı
pazarlara da ulaştırılmasını sağlayacak.
Anlaşma çerçevesinde öncelikle TKİ’nin Ilgın tesislerinde üretilen 160 bin litre TKİ-HÜMAS, Gübretaş tarafından çiftçilerin kullanımına sunulacak. Projenin ikinci fazında

TKİ, hümik asit tesislerini Soma Tunçbilek’e
taşıdığında ortak Ar-Ge çalışmalarıyla ürünün içerik olarak zenginleştirilmesi ve maliyet
optimizasyonu gibi çalışmalar da gerçekleştirilecek.
Başbayilik anlaşmasıyla 2025 yılına kadar
en az 1,5 milyon litre TKİ-HÜMAS ürününün yurtiçi ve yurtdışında tarımsal üretimin
kullanımına sunulması hedefleniyor.

“ÖNEMI ZAMANLA
ANLAŞILACAK”
Yapılan imza töreninde konuşan Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin
Poyraz, “Bu işbirliği sayesinde tarım alanlarının verimliliği yükseltilirken, ürünün yurt
dışına ihracatıyla milli ekonomiye de katkı
sağlanacak. TKİ’nin 10 yılı aşkın zamandır
Ar-Ge’sini yürüttüğü bu çalışmanın tarımda verimlilik problemine çözüm getirecek
adımlardan biri olduğuna inanıyorum” dedi.
Anlaşmanın tarıma sağlayacağı faydaların ileride daha iyi anlaşılacağını vurgulayan
Poyraz, “Türkiye olarak bazı açmazlarımız
var. Gıda üretiminde tarımsal girdilerin

önemli bir kısmını maalesef ithal etmek zorundayız. Bir taraftan da bu ürünleri üretme mecburiyetimiz var. Tüketicilerimize
de bunları en makul fiyattan ulaştırmalıyız.
Bunun için verimlilik artışı gündeme geliyor. O yüzden bu anlaşma, Türk tarımı açısından tarihi özellik taşıyor. Zaman içinde
bu anlaşmanın Türkiye ekonomisi ve tarımı
açısından çok önemli olduğu daha iyi anlaşılacak. Bu bize ait, yerli bir çalışma. Neresinden bakarsanız bakın, her yönüyle ülkemiz
açısından faydalı bir iş. Zaman içinde, yaygınlaştıkça bunun önemini hem çiftçi hem
üretici ve tüketici tarafından fiyatlara yansıması şeklinde faydalı sonuçlarını hep birlikte
göreceğiz” diye konuştu.
Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise ürünün ihracatının Türkiye için bir
katma değer oluşturacağından bahsederek
“Ne yazık ki topraklarımız organik madde
yönünden yeterli değil ve toprak kalitesini
artırmak için hümik asidin çok önemli bir
yeri var. Biz bu anlaşmayla Türkiye genelindeki tüm tarım alanlarına bu ürünü ulaştırabileceğiz. Katma değerli bu ürünün sadece
yurtiçi dağıtımı değil, yurtdışına ihracı için
de çalışacağız” dedi.
Yapılan bilimsel araştırmalara göre 1 litrelik hümik asidin 8 tonluk hayvansal gübreye
eşit olduğuna dikkat çeken Yumaklı, “Bu
ciddi bir oran farkı. Bu şekilde hem kaynaktan tasarruf sağlayacağız, hem de maliyetler
düşecek” ifadelerini kullandı.
TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak da yerli
üreticilerin desteklenmesi ve güçlenmesinin
stratejik önem arz ettiğini aktardı. TKİ’nin
hümik asit üretimine 2009’da başladığını
belirten Bayrak, şunları kaydetti: “Bu anlaşmada amacımız yerli ve milli kaynaklarla
üretim. Gerektiğinde yıl da üretim kapasitesini 1 milyon litreye kadar çıkarabileceğimiz TKİ-HÜMAS markalı sıvı hümik asit
ürünümüzün kullanımının artırılmasıyla
üreticimizin gübre ihtiyacı konusunda dışa
bağımlılığını azaltıp, tarım topraklarının iyileşmesini ve düzenlenmesini sağlayıp, daha
bereketli hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu
husustaki çalışmalarımız devam edecek.”

Ankara’da TKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin sonunda, günün anısına
karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

KÖMÜRDEN ELDE
EDILEN HÜMIK ASIT
İLE TARIMDA VERIM
ARTIYOR
Tarım arazilerinden verim alabilmek için organik madde miktarının en az yüzde 3 olması
gerekmektedir. Fakat Türkiye topraklarının büyük çoğunluğunda organik madde düzeyi yüzde 3’ün altındadır. Bu durum toprağın verim
kapasitesini düşürmekte ve bitki beslemeden
beklenen faydanın alınmasını engellemektedir.
Hümik asit, humusun en aktif maddesidir.
Humus, toprağa atılan kimyasal gübrelerin alımını kolaylaştıran en önemli maddedir. Hümik
asit, doğada en fazla Leonardit olarak adlandırılan düşük kalorili kömürlerin içerisinde bulunmaktadır.
TKİ’nin 2009’da başlattığı çalışmalarla “leonardit” adı verilen düşük kalorili kömürlerden
elde edilerek geliştirilen TKİ-HÜMAS, içerdiği
organik madde ve hümik-fulvik asit sayesinde
tarımsal üretimde toprak düzenleyici olarak
kullanılmaktadır.
Ekim öncesi toprağın organik maddece zenginleştirilmesi, tarımsal üretimde verimi artırmaktadır. TKİ-HÜMAS, öncelikle bu amaçla
kullanılabilecek önemli bir üründür. Bunun
yanı sıra bu ürün, damla sulamada doğrudan
bitki yoluyla kullanılabilmektedir.
Hümik asit içeren TKİ-HÜMAS’ın kullanımıyla Türkiye topraklarının %90’ında yeterli
miktarda bulunmayan humus oranı ve organik
maddeler geri kazandırılmakta, böylece verim
artışı sağlanmaktadır.
Hümik asit; toprağın havalanmasını, su
tutma kabiliyetini ve bitkinin kılcal/saçak
köklerini arttırmaktadır. Toprağın asit-baz
dengesini sağladığı için bitkilerin köklerinden besinleri daha kolay ve hızlı almasına
etki etmektedir. Katyon değişim kapasitesi
çok yüksektir. Bu nedenlerle toprakta var
olup bitkinin alamadığı besin elementlerini almasını sağlarken, verime ve büyüme
hızına ciddi etki göstermektedir.
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Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz:

“Amacımız KKTC ile
yakın iş birliğini daha
da güçlendirmek”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve
Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yakın iş birliğini daha
da güçlendirmek amacıyla Gübretaş’ın değerlendirme
toplantısını bu yıl Girne’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

T

arım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Gübretaş,
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve bölge birliği
idarecilerinin katılımıyla 13-16 Şubat tarihlerinde
Girne’de bir değerlendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıya iştirak etmek üzere Kıbrıs’a giden
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve
Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin
Poyraz, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile bir dizi ziyarette bulundu.
Poyraz ve Yumaklı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dursun Oğuz’a gerçekleştirilen ziyarette kimyevi
gübrenin yanı sıra tarım alanında var olan ortak
ilişkilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilebilecek
yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca mevcut iş birliğinin farklı adımlarla
daha da genişletilmesi konusu ele alındı.
Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz ve
Genel Müdür Yumaklı, Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal
üretimin öncü kuruluşu Zirai Levazım Kooperatifi’ni de ziyaret ederek, yakın zamanda göreve
başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aktolgalı ve yeni yönetime başarılar diledi. Görüşmede, kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlenerek artırılması konusunda mutabık kalınırken,
yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
Ziyaret ve toplantı programıyla ilgili bir değerlendirme yapan Dr. Fahrettin Poyraz, “Tarım
Kredi Kooperatifleri olarak Gübretaş ve diğer
şirketlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarımın gelişimine katkı sağlamaktan büyük
bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Buradaki üreticilerin ihtiyaç duyduğu girdileri karşılamanın
yanında başta Ada’nın sembolü olan Hellim peyniri olmak üzere buradaki bazı tarımsal ürünlerin
Türkiye’deki tüketicilere ulaştırılmasını sağlayarak, ekonomik katma değerler üretiyoruz.” dedi.
Yakın işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla Gübretaş’ın değerlendirme toplantısını bu
yıl Girne’de gerçekleştirmeye karar verdiklerini
belirten Poyraz, “Bu toplantı vesilesiyle Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanımız ile buradaki önemli paydaşımız Zirai Levazım Kooperatifi’nin yeni
Yönetim Kurulu Başkanı’nı ziyaret ettik. Çok
verimli geçen bu görüşmelerde işbirliğimizin artırılmasına yönelik konuları ele alma fırsatı bulduk. Yeni çalışmalarla Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal
büyümeye katkı vermeye devam edeceğiz.” diye
konuştu.
Kıbrıs’ın Gübretaş ve Tarım Kredi Kooperatifleri açısından ticari faaliyetin ötesinde bir anlam

taşıdığını belirten Dr. Fahrettin Poyraz, “Biz tıpkı
Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da her zaman ve her yerde çiftçilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs’taki çiftçi kardeşlerimize
son birkaç yılda eğitimler de vererek, onların tarım konusunda bilinçlenmesini ve bu topraklardaki tarımsal verimin yükselmesini sağlamak bize
ayrı bir heyecan veriyor. Önümüzdeki süreçte bu
çalışmaların güzel neticelerini hep birlikte göreceğiz.” dedi.
Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise
”Kuzey Kıbrıs’ta yıllık 15 bin ton civarında olan
gübre ihtiyacının büyük bölümü, son yıllarda
Zirai Levazım Kooperatifi iş birliğiyle Gübretaş
ürünleriyle karşılanmaktadır.” dedi.
Kuzey Kıbrıs’taki toplam gübre tüketiminin yaklaşık üçte ikisinin Gübretaş’ın yüksek verim ve kalite artışı sağlayan ürünleriyle karşılandığına dikkat
çeken İbrahim Yumaklı, “Bu girdideki payımızı
artırmanın yanı sıra işbirliğini sosyal fayda yönüyle de desteklemek amacıyla Kıbrıs’taki tarımsal
üreticilere yönelik olarak 3 yıldır bazı eğitimler de
veriyoruz. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın de kıymetli destekleriyle yürüttüğümüz
bu bilinçli tarım faaliyetlerine bu yıl iki ayrı noktada
model üretim alanı da kurarak, yeni bir boyut daha
kazandırdık. Her yıl Türkiye’nin birçok noktasında
yaptığımız model alanlarda yüzde 50’lere varan verim artışları sağlamaktayız. Gazimağusa’daki arpa
ve Lefke’deki patates model ekim alanlarında da,
bölgedeki çiftçiler için örnek olacak verimlere ulaşacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’de her yıl binlerce çiftçiye verilen bilinçli tarım eğitimleriyle ilgili bilgi birikimini, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üreticilere de aktarmak için özellikle son dönemde önemli adımlar gerçekleştiren Gübretaş’ın yaptığı çalışmalara
değinen Yumaklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak
üretimde sürdürebilirliği sağlamak, bilinçli besleme ile bol verimli ve üstün kaliteli tarımsal ürünler
yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla özellikle
analiz için tarım arazilerinden toprak numuneleri
alma, bu analiz sonuçlarına göre bitki besleme reçeteleri oluşturma, çiftçi bilinçlendirme toplantıları düzenleme ve bitki yetiştirme teknikleri eğitimi
faaliyetlerini yürütüyoruz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Zirai Levazım Kooperatifi ile
koordineli şekilde yürüttüğümüz bu çalışmaların
Kuzey Kıbrıs’taki tarımın geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Tarım Teknolojileri”
en fazla başvuru
yapılan yarışma oldu
Tarnet, Teknofest 2020’de tarım teknolojilerinde
gençlerimize ilham verecek yarışma ve hazırlıkları
paydaşlarıyla değerlendirdi.

İ

stanbul’da yapılan paydaş toplantısında, gençlerin milli teknoloji geliştirme ve üretmeye
yönelik ilgilerinin artırılması
ve yarışma başlıklarının tanıtımı konusunda istişareler
yapıldı. Teknofest’te, bu yıl ilk
kez düzenlenen “Tarım Teknolojileri Yarışması”, en fazla
başvuru yapılan yarışma oldu.
Tarımda verimliliği artıracak ve çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek
projelerle Tarnet, Teknofest
paydaşları içinde yer alan;
TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve paydaş üniversitelerle

iş birliği çalışmalarını geliştirerek tarımın dijitalleşmesi sürecinde gençlere tarımsal bilinç
kazandırmayı hedefliyor.
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 yapılan yarışmada
dereceye giren projelerin,
Tarnet tarafından çiftçilere
verimlilik sağlayacak ürünlere
dönüştürülmesi planlanıyor.
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Talebe bağlı sözleşmeli
üretim modeli ile çiftçi
kazanacak

Başkan Kacır, Konya Bölge
kooperatiflerini ziyaret etti

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Başkan Vekili Musa Takımcı ile
Konya Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan
çok sayıda kooperatife ziyarette bulunarak faaliyetleri yerinde inceledi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır 1920 Şubat tarihlerinde Konya Bölge Birliği faaliyet alanında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Baş-

kan Kacır’a Başkan Vekili Musa Takımcı’nın da
eşlik ettiği kooperatif ziyaretlerinde Konya Bölge
Müdürü Mücahit Asalıoğlu da hazır bulundu.
Yetkililer tarafından ziyaretler kapsamında
ilk gün; Dinek, Göktepe ve Ermenek kooperatifleri ikinci gün ise; Kazancı, Karaman, Sudurağı, Kılbasan, Demiryurt, Kazımkarabekir,
Yollarbaşı ve Alibeyhüyüğü kooperatiflerine
gidilerek kooperatiflerdeki iş ve işlemler hakkında bilgi alındı.

Tarım Kredi ve Migros
iş birliğinde 10. yıl...
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Migros arasında ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2009 yılında başlayan iş birliği 10. yılını geride bıraktı. Yıllık 20 bin ton yaş sebze-meyve satışının yapıldığı iş birliği
çalışmaları düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.
2020’DE HEDEF 100 BIN TON
Toplantının açılışında konuşan Kılıç, Tarım Kredi ortağı çiftçilerin bin bir emekle ürettiği ürünleri
arada herhangi bir aracı olmadan tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,
“Migros ile işbirliğimiz belki küçük rakamlarla başladı. Ancak bugün geldiğimiz noktada yıllık 20 bin
ton yaş meyve sebze tedarik ettik. Tabi ki bunu yeterli görmüyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak
2020 yılı içinde Migros’a 100 bin ton yaş meyve sebze tedarik etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşma
konusunda Bölge Birlikleri ve kooperatifler ile el ele,
gayret içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TARIM KREDININ ROLÜ ÖNEMLI

T

arım Kredi Kooperatifleri ile Migros Ticaret
A.Ş. arasında 2009 yılında başlayan iş birliği
protokolünün 10. yılı dolayısıyla değerlendirme
toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire
Başkanı İlyas Kılıç, Sözleşmeli Üretim ve Ürün
Değerlendirme Müdürü Mehmet Erol, 12 Bölge
Birliği Müdür Yardımcısı ve çok sayıda kooperatif
yetkilisi, Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Ekmel Nuri Baydur, Bölge Depo
Müdürleri ile Kalite Denetim ve Yönetim Müdürleri ve saha sorumluları katıldı.

Baydur ise konuşmasında, 10 yıl öncesinde başlayan işbirliğinin bugün geldiği noktadan duydukları
memnuniyeti vurgulayarak, “Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte kaliteli
ve doğrudan ürün tedarikinde önemli bir rol oynamakta. 2020 yılı ve ilerleyen yıllarda işbirliğimizin
artarak devam etmesi son derece önemli. Bu işbirliğinde tüm Tarım Kredi ve Migros çalışanlarının
büyük emeğinin olduğu aşikar. Bu nedenle herkese
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Toplantıda konuşmaların ardından 10 yıllık süreç
değerlendirilerek, 2020 yılı için yapılacak çalışmalar
ve planlanan yaş meyve sebze alım miktarları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Talebe bağlı sözleşmeli üretim modeli TİGEM
sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

T

arım ve Orman Bakanlığı, Hazine
ve Maliye Bakanlığı, banka, odalar ve borsa temsilcilerinin katıldığı
toplantıda Genel Müdür Dr. Fahrettin
Poyraz katılımcılara, talebe bağlı sözleşmeli üretim modeli hakkında sunum
eşliğinde bilgi verdi. Poyraz, sunum
sonrasında katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Özellikle son iki yılda gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının başta
vatandaşlar olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Dolayısıyla biz de talebe bağlı üretim modelini
gündemimize aldık. Bu çerçevede 2019
yılında sözleşmeli üretim kapsamında
çiftçilerimize 400 milyon TL civarında üretim yaptırdık. Sözleşmeli üretim
hacmimizi 2020 yılında ise 1 milyar
TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Tarım
her yönü ile ekonomiyi ilgilendiriyor.
Biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak
18 şirket 1625 birim kooperatifimiz ve
binlerce personelimiz ile bu konuyla
alakalı elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Eksik yürüyen hususlar
var, buna kafa yormaya başladık ve yaklaşık 1.5 yıldır talebe bağlı sözleşmeli
üretim modelimizi her platformda paylaştık.” dedi.
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına bilgi verdiklerini dile getiren
Poyraz, “Onların katkı ve önerilerini aldık ve bir model ortaya koyduk. Bu yeni
modelin uygulanabilirliği, öngördüğü
sistemin başarılı bir şekilde kurulmasına
dayanıyor. Sistemdeki her aktörün kendine yer bulabilmesi lazım. Tohumdan
başlayıp sofraya kadar devam edecek bu
süreçte, kimler hangi rolü alıyorsa bu
rolün doğru bir şekilde kurgulanması
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Üretim sürecinin planlanması gerektiğinin altını çizen Genel Müdür
Poyraz, “Mevcut duruma baktığımız
zaman üretim sürecinin planlanması
gerekiyor, çiftçi bir yıl önceki hasada
bakıyor, fiyata bakıyor, geçen sene patates fiyatları çok fazlaydı bu sene de faz-

la olur diyor ve patates ekiyor. Bu sene
patateste 450bin ton fazlamız var. Niye
çünkü o dönem fiyat fazlaydı, o dönem
üretici ürünü ekti, bu yıl da yüksek olur
diye düşündü ama planladığı gibi olmadı. Bizlerin ürünün üretilme süreçlerini
daha düzenli olarak takip etmemiz gerekiyor. Çiftçimiz finans problemleri
nedeniyle hasat dönemi veya öncesinde ürününü çok düşük fiyattan elden
çıkarmak zorunda kalıyor. Arz talep
dengesi sağlanmıyor, arz fazlası veya
noksanlığı oluşuyor. Bunun da ekonomimize ciddi yükü var. Talebe bağlı
sözleşmeli üretim modeli ile sonraki
dönem planlamasında mevcut gelir ve
imkanlara göre üretim stratejisi belirlemeyi hedefliyoruz.” dedi.
“Doğru arazide, doğru kişiyle, doğru
ürün üretilecek” diyerek sözlerine devam eden Poyraz, “İhtiyaca göre üretim
yapabilmemiz için; nerede, kiminle, ne
üreteceğiz, nasıl üreteceğiz sorularının
cevabını vermemiz gerekiyor. Üretim
yapılması; doğru arazide, doğru kişiyle,
doğru ürünün üretilmesi ile başlıyor. Bu
sayede maliyetler kontrol altına alınacak. Üreticilerimizin gelirleri artarken,
tüketicilerimizin de ucuz ürüne erişimi
sağlanacak.” şeklinde konuştu.
Planlı üretim süreci hakkında bilgi veren Poyraz, “Öncelikle güven için kamusal destek şart, bu konuda da Bakanlıklarımızın daha önceden verdiği desteklerin
sonraki dönemde de devam edeceğine
inanıyorum. Çiftçi organizasyonları ve
süreçlerin diğer aktörleri hem üretim
hem de üretimden sonraki süreçte aktif
rol oynamalı, çok yüksek fiyatlar ve kötü
iklim koşulları için tedbirler alınmalıdır.
Hepsinden önemlisi üretici ve muhatabı
arasında sözleşme kurulması ve teminat
niteliği kazandırılması gerekmektedir.
Yani üretici; üreteceği ürünün planlamasını tohumdan itibaren yapacak, ürünü alacak olan muhatap ile sürecin en
başından itibaren sözleşme yapacaktır.
Bu sayede hem üretici dalgalanan fiyatlardan asgari seviyede etkilenecek, hem
de pazar fiyatlarındaki artışların önüne
geçilecektir.” açıklamalarında bulundu.
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ÇİFTÇİYE AKARYAKITTA

Tarım Kredi kolaylığı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının akaryakıt
ihtiyaçlarının tedariki için yaptığı ihaleyi kazanan Petrol
Ofisi ile protokol imzaladı. Bu kapsamda çiftçilerimize
ülke genelinde 1.441 noktadaki Tarım Kredi çiftçi pompası ile akaryakıt temini sağlanacak.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile
Petrol Ofisi arasında akaryakıt tedariği için protokol imzalandı. Düzenlenen törene; Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, Petrol Ofisi Genel
Müdürü Selim Şiper, Tarım Kredi
Genel Müdür Yardımcıları; Mehmet
Okan Ateş ve Muz Saka, Tedarik Daire
Başkanı Veli Altunkaş, Mekanizasyon
ve Enerji Müdürü Mert Eser Akçay,
Petrol Ofisi Genel Müdür Yardımcısı
Ulvi Kılıç, Petrol Ofisi Kamu Satışları
Müdürü Cenk Tunçtaner, Petrol Ofisi
Madeni Yağlar Müdürü Engin Tekeli, Petrol Ofisi Saha Müdürleri Engin
Şendur ve Giray Karabulut katıldı.
Merkez Birliğinde düzenlenen
imza töreninde konuşan Tarım Kredi
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
sözleşmenin her iki kurum ve ülke
açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel
yapısından bahseden Poyraz, “Yaklaşık 30 milyar aktif büyüklüğe ulaşmış,
temel misyonu Türk tarımı ve Türk
çiftçisini desteklemek olan bir kurumuz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üretim öncesi tarımsal girdilerin
sağlanmasında tohumdan başlayarak,
gübresinden ilacına, enerji akaryakıt
desteğine kadar, bu destekleri verdikten sonra da üretim sırasında eğitim

çalışmaları, sonrasında üretilen ürünün alınması, işlenmesi işlettirilmesi
ve pazara ulaştırılması noktasında
yani bu gıda zincirinin her aşamasında sorumluluk alıyoruz.” dedi.

2020 VE 2024 ARASI
5 YILLIK DÖNEMI
KAPSIYOR
Genel Müdür Poyraz şunları kaydetti: “Akaryakıt temini noktasında
belli periyodlarda ihaleye çıkıyorduk
ve en son yaptığımız ihaleyle de bütün
basının önünde açık eksiltme usulüyle
firmalar yarıştı. Türkiye’nin en köklü
kuruluşlarından, ciddi bir altyapıya
sahip olan Petrol Ofisi bu ihalemizi
kazandı. Yapılan anlaşma kapsamında
17 istasyon, 1.441 köy pompası ve 163
tarımsal amaçlı satış tankeri ile güçlü
bir dağıtım ağına sahip Tarım Kredi Kooperatifleri akaryakıt faaliyeti
sektör lideri olan Petrol Ofisi firması
ile gerçekleştirilen işbirliği ile çiftçilerimize hizmet sunmaya devam edecek. Öte yandan çiftçilerimize ürün
tedariki konusunda faaliyet gösteren
kendi şirketlerimizin araçlarında kullanılan akaryakıtın temini konusunda
yapılan ihaleyi de Petrol Ofisi kazandı. Dolayısıyla aslında grup olarak
kooperatif yapılanmasıyla, holding ve
şirket yapılanmasıyla değerlendirirsek
tüm yapı akaryakıt tedariki noktasın-

da yola Petrol Ofisi ile devam edecek.
İnşallah 2020 ile 2024 yılları arasındaki bu dönemi daha önceki dönemlerde olduğu gibi çiftçimize hizmet noktasında sorunsuz bir şekilde birlikte
götüreceğiz.”

Gübre sezonuna
hızlı giriş

ÇIFTÇIYE DESTEK
MEMLEKETE
HIZMETTIR
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ise,
Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliklerinin daha öncelere dayandığını
kaydederek; “Petrol Ofisi baktığımızda devlet imkanları ile bu günlere gelebilmiş tamamen kamu ihtiyacı için
kurulmuş bir şirket. Bu bağlamda
çiftçilerimize yaptığımız bu girişimleri tabii görevimiz olarak saydığımızdan ticari kaygıların dışında hareket
ediyoruz. O yüzden bu noktada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çiftçiye destek memlekete hizmettir. Bu
hizmetimizi en iyi şekilde sürdürmek
niyetindeyiz” dedi.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından Genel Müdür Poyraz ve Petrol
Ofisi CEO’su Selim Şiper birbirlerine
günün anısına hediye takdiminde bulundular.

A

nkara Bölge Birliği, faaliyet alanında bulunan Ankara, Çankırı ve Kırıkkale illerindeki kooperatiflerin ziraat mühendislerine yönelik olarak 2020 yılı üst gübre dönemi
öncesi gübreleme teknikleri ve sıvı-toz gübre
uygulamaları konusunda eğitim toplantıları
düzenledi.
Gübretaş Ankara Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak Ankara Akar Otelde gerçekleştirilen eğitimlere; Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, Bölge
Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, Gübretaş
Ankara Bölge Müdürü İshak Uyanık ile Bölge
Birliği ve Gübretaş personeli katıldı.
Toplantılarda konuşan Ankara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, üst ve sıvı-toz gübre uygulamalarının üreticiler için önemine vurgu yaparken,
kooperatifler açısından da ciddi bir gelir kalemi
olduğunu belirtti.
Bahar dönemi yaklaşırken doğru gübrelemenin önemi ve faydaları üzerinde duran Gübretaş Ankara Bölge Müdürü İshak Uyanık da
sıvı-toz gübrelerin kullanımının arttırılması ile
verimde önemli artışların gözlenebileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Eğitimlerin sonunda, çiftçilere etkin ve kaliteli hizmet sunulması için Gübretaş uygulamalarına dair karşılıklı görüş ve öneriler paylaşılırken çiftçilere hizmet etmekle görevli Gübretaş
ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin koordinasyon içinde çalışmasına vurgu yapıldı.
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Tarım Kredi Kooperatif
Market 50. şubesini
Bilecik’te açtı...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz: “Üretici ile tüketici arasında gereksiz fiyat artışına sebep
olan aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ü

retimde devamlılığı sağlamak, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere
ulaşması açısından denge unsuru olarak
kurulan Kooperatif Market, 49 ve 50. şubelerini Bilecik’te açtı.
İlk şubesi 2017’de açılan ve başlangıçta
fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler,
tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet
sunabilmek adına yurt genelinde şube
sayısını artırmaya devam ediyor. Bilecik
merkez şubesinin açılışına Bilecik Valisi
Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, Tarım Kredi Kütahya Bölge Müdürü
Özkan İnci ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kooperatif Market Bilecik merkez şubesinin açılışında konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
Dr. Fahrettin Poyraz, tarımsal üretimin
her aşamasında kooperatif ortaklarının
yanında olduklarını belirterek “Çiftçilerimizin üretime dair ihtiyaç duydukları
tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve
makine, sulama sistemleri, sera örtüsü
ve sigorta gibi girdilerin tamamını temin
ediyoruz. Çiftçilerin üretim ihtiyaçlarını
karşılarken girdi fiyatlarında karlılık yerine memnuniyeti önemsiyor, kurum olarak bu fiyat politikasıyla piyasa düzenleme
görevi de yapıyoruz. Öte yandan kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimizden arpa,
buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve
kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere 100 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını da yapıyoruz.” dedi.

REKABET IÇIN DEĞIL
DENGE IÇIN VARIZ
Kooperatif ortaklarından alınan doğal
ve kaliteli ürünlerin Kooperatif Market-

ler aracılığı ile tüketicilere ulaştırıldığına
dikkat çeken Poyraz “Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de
hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal
ürüne ulaşmasını sağladığımız, kaliteli
ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünleri de yer alıyor. Çiftçilerimizden alınan doğal ürünler, TK Birlik’e
ait tesislerde uluslararası standartlarda
işlenerek, halkımıza ekonomik, kaliteli ve
doğal gıda tüketim imkânı sunulmaktadır. Bu tesislerin yanı sıra piyasada düşük
kapasitede çalışan sanayi işletmeleri ile
de işbirliği yaparak yüksek standartlarda
mamul madde haline getiriyoruz. Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin
de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak
gördüğümüz Kooperatif Marketlerin
amacı özel sektörle rekabet etmek değil,
ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“MARKA BIR ŞEHIRIZ”
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım Kredi
Kooperatiflerinin ülkemizde tarımsal üretimi ve üretimin değerlendirilmesi bağlamında çok önemli fonksiyonlar icra eden
çok köklü bir kuruluş olduğunu belirterek
“Üretici boyutuyla çok geniş bir etki alanına
sahipken, pazarlama alanında da özellikle
Kooperatif Marketler vesilesiyle çok daha
geniş bir alana hitap etmekte. Piyasa düzenleyicisi pozisyonunda, fiyat istikrarı ve ürün
kalitesi noktasında ortaya bir standart koyması bakımından da örnek bir yapılanma
içerisine girdi. 49.’sunun ilimizde açılıyor
olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu ilimizin ekonomik hayatına katkı

sağlayacaktır. Bilecik aynı zamanda marka
bir şehir. İlimizde üretim miktarını da artırarak Kooperatif Marketler aracılığıyla daha
çok yerde yer almamızı sağlayacağız” dedi.

BILECIK IÇIN ÇOK ÖNEMLI
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin
ise “Sayın Genel Müdürümüzün dediği
gibi bu tarz yerler bir şehrin tüm fiyat ve
kalite düzenlemesini sağlayan en önemli
mekanlardır. Sayın Genel Müdürümüzün başarılı çalışmasıyla bu tarz yerler
bütün Türkiye’de açılmakta. Bilecik için
bu marketin diğer illerden daha faydalı
olduğunu düşünüyorum. Çünkü küçük
bir kentiz biz. Burada bütün fiyat ve kalite
düzenlemesini rahatlıkla sağlayabiliriz.”
şeklinde konuştu.

50. KOOPERATIF MARKET
ŞUBESI BOZÜYÜK’TE
Tarım Kredi Kooperatif marketlerin 50. şubesi
Bozüyük’te düzenlen törenle hizmete açıldı.
Genel Müdür Poyraz,
Tarım Kredi Birlik markasıyla ülke genelinde
ulusal ve yerel yaklaşık 32
bin markette tüketiciyle
buluştuklarını belirterek,
“Tarım Kredi ulusal ve
yerel market zincirleri ile
kaliteli ve sağlıklı gıdayı
raflara taşımaya devam
ediyor. Bunun yanında
fiyat konusunda da denge sağlayabilmek adına
kendi
marketlerimizi
açıyoruz. Elbette her köşe

başında bir marketimiz olsun istemiyoruz
ama her ilde bir marketimiz olsun, çiftçi
ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. Bu amaçla;
Ankara, Trabzon, Samsun, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Afyon, Manisa, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Yalova, Konya, Bolu,
Bursa, İzmir’ ve bugünde Bilecik’te Kooperatif Marketlerimizin açılışını yaparak
toplamda 50 marketi faaliyete geçirdik.
Bu kapsamda Ankara’da 10, İstanbul’da
15, Bursa’da 3, Eskişehir’de 2, Kocaeli’de
2, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Giresun, İzmir, Konya, Ordu, Sakarya ve
Trabzon’da da 1’er adet olmak üzere toplam 42 mağazayı daha bu illerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.” dedi.
Türkiye genelindeki büyüme stratejisini sürdüren Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin sayısı Şubat 2020 itibariyle ise 70’e
ulaştı.
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Endüstriyel
ürün
olarak da
tercih
edilen
yer fıstığında

Fiyatlar
memnun
edici
Türkiye’de yer fıstığı üretiminin yüzde 35’inin gerçekleştirildiği Osmaniye’de, fiyatlardaki artış üreticiyi memnun ediyor.

K

uruyemiş sektörünün başta gelen ürünleri arasında yer alan yer fıstığı, Çukurova’nın iki kenti Adana ve Osmaniye’deki çiftçilerin önemli
gelir kaynağı arasında bulunuyor. Osmaniye ise
yer fıstığı işleme ve ticaretinde öne çıkıyor. Kentte yaklaşık 350 tesiste yer fıstığı ve ürünleri işleniyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde birinci ürün
yer fıstığının toplanması elle ve makine yardımıyla yapılıyor. Topraktan sökülen yer fıstıkları,
bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra tesislerde
işlenerek yurt içine ve dışına gönderiliyor.
Bölge çiftçisi açısından yer fıstığının önemli
gelir kaynak-

ları arasında bulunduğunu belirten üretici İbrahim Kuyucuoğlu, Eylül ayında başlayan hasat
süresince binlerce insana istihdam sağlandığını
belirtti.
20 yıldır yer fıstığı yetiştirdiğini belirten Kuyucuoğlu, “Yılda yaklaşık 800 dönüm fıstık
ekiyorum. Eskiden elle çekiliyor, patozla savruluyordu. Artık her şeyi makineyle yapıyoruz.
Rahatlık oldu. Ürünü tarladan alınca kuruması
için bekletiyoruz. Sonra da işlenmesi için tesislere getiriyoruz. Genelde Osmaniye’ye satış yapıyoruz. Fıstık yetiştiriciliği zor bir iş. Hastalık
olduğu zaman hem ürün alamıyoruz hem de
aynı tarlada 3-4 yıl ekim yapamıyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinin her şeyinden yararlanıyoruz diyebiliriz. Kooperatif bizim evimiz gibi. Hiçbir
şey olmasa gidip çaylarını içiyoruz” dedi.
Üretici Hasan Kallioğlu da
bu yıl yer fıstığının, fiyatıyla
kendilerini mutlu ettiğini
belirtti.
Yerli üretilen yer fıstığının
yüzde 25’inin sanayide kullanıldığını vurgulayan Kallioğlu,
“Yer fıstığı, yağ, çikolata, sabun,
pasta ve tatlı sanayinde kullanımı son dönemlerde artmaya başladı.
Rekolte ve ürünün kullanım alanı artınca
istihdam da artıyor” diye konuştu.

Gönüllü gençler kapya
biberi hasadı yaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve
Spor Bakanlığı arasındaki “Gönüllülük
Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında
gönüllü gençler, Aksu’da Tarım Kredi Kooperatifi işbirliğiyle kapya biberi hasadı yaptı.
İhracata yönelik önemli bir ürün
olan kapya biberi hasadı için 13
gönüllü genç Aksu Tarım Kredi
Kooperatifi ortağı Mustafa Atalay’ın kapya biberi serasına gitti.
Gönüllü gençler, hasada yardımcı
olmaktan dolayı büyük mutluluk
yaşarken, ortak Atalay da hasadı
daha erken bitirmenin keyfini
yaşadı.
Bitki Besleme Uzmanı Dr. Gözde
İpek ve Ziraat Mühendisi Ahmet
Bakartepe hasat sırasında gençleri, örtü altı biber yetiştiriciliği,
bakım şartları, zararlılarla entegre

mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirdi. Tarım Kredi
Kooperatiflerinin amacı, işleyişi
ve tarım için önemi de gençlere
ayrıca anlatıldı.
Kapya biberi hasadına Antalya
Tarım İl Müdürlüğünden Erdener Altın ve Ahmet Bakartepe,
Antalya Bölge Birliği’ne bağlı
Aksu Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürü Leman Soyan ve Müdür
Yardımcısı Gamze Nadire Akbulut katıldı. Hasat sonunda sertifikalarını alan gençler tarımsal
anlamda eşsiz bir deneyim yaşadı.

12

rp
u
t
ı
z
ı
Kırm ticinin or
üre i ısıtıy
n
i
b
ce

Savrun Çayından sofralara ge

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kent ekonomisine büyük
katkı sağlayan turp, hasat
edildiği kış aylarında üreticisinin yüzünü güldürüp,
cebini ısıtıyor. Özellikle salatalara enfes bir lezzet katan
kırmızı turpun sofralarımıza
gelmeden zahmetli bir yolculuğu var.

İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon liradan fazla katkı sağlayan turp tarladan
sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat
işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor.

50 YILLIK DOĞAL TOHUMLAR

Üretici Türker
Öz fiyattan ve
rekolteden memnun olduklarını
dile getirdi.

T

ürkiye’nin yıllık 170 bin ton olan turp üretiminin 115 bin tonunun üretildiği Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde Kasım ayında
başlayan hasat devam ediyor.
Bu yıl Kadirli İlçesi’nde 35 bin dekarlık
alana ekilen kırmızı turp işçiler tarafından
topraktan sökülerek, traktörlerle Savrun
Çayı’nı taşınıyor. Çay üzerinde oluşturulan havuza dökülen turplar, soğuk havaya
karşın suya giren işçiler tarafından çamurlu kısımları yıkanarak torbalanıyor.
Turp Üreticisi Türker Öz(41), turpun
anavatanın Kadirli olduğunu belirterek,
“Yörenin sembolü ve yaklaşık 7 bin kişinin
geçim kaynağı olan turpun sezonu devam
ediyor. Tarladan sökülen turp Savrun Çayı’nda yıkanıyor, daha sonra paketlenip
Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor.
Kadirli’de Japon, kırmızı, siyah ve beyaz
gibi çeşitler başta olmak üzere toplamda 6
çeşit turp yetişiyor” diye konuştu.
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Öz, bu yılki turp üretiminden memnun
olduklarını belirterek, “Bu süreçte kendi
bünyemde 600, Kadirli bölgesinde toplamda 7 bin kişi tarım arazilerinde tarım işçisi
olarak çalışıyor. Ayrıca, ıspanak, marul,
karnabahar, kırmızı lahana, beyaz lahana
ekim yelpazemizin içerisinde. Toplamda
7 bin dönüme yakın ekim alanımız var ve
yıllık 12 bin ton turp üretiyoruz. Türkiye’de
32 ile kendim mal gönderiyorum. Tüm büyükşehirlerin hemen hemen hepsiyle çalışıyoruz. Turp çok dirençli bir bitki ve fazla
zirai mücadele talep edilmediği için doğallığını koruyor. Tohumlarımız yaklaşık 50
yıla dayanıyor” dedi.

TARIM KREDI BIZIM
IÇIN ÖNEMLI
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kendileri
için özel bir yere sahip olduğunu belirten
Öz, “İş yoğunluğunun olduğu süreçlerde
Tarım Kredi bize büyük bir yardımcı. Bir
çok hizmetinden faydalandığımız gibi bazı
hizmetler ayağımıza kadar geliyor. Burada
yüzlerce insan ekmek yiyor. Bu ekmeğin
gelmesinde Tarım Kredi Kooperatifleri de
pay sahibi.” diye konuştu.

Kadınların soğuk suda
ekmek mücadelesi
Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarladan hasat yapılan
turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler
tarafından Savrun Çayı’nda yıkanarak temizlenip
paketlendikten sonra Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Y

öre ekonomisine önemli katkı
sağlayan ve halk arasında “kırmızı altın” olarak adlandırılan turp
hasadında sezonun sonuna gelindi.
5 ay süren hasat sezonu boyunca ilçe
ekonomisine yıllık 100 milyon TL’nin
üzerinde katkı, sezon boyunca yaklaşık 7 bin kişiye de istihdam sağlandı.
İlçede bulunan Savrun Çayı üzerine
kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarında yıkanıp paketlenen turplar
başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin
dört bir yanına gönderiliyor. İlçede
bacasız fabrika olarak da adlandırı-

lan turp, tarladan sofralara zahmetli
bir yolculukla ulaştırılıyor. Sabahın
ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen
Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Savrun Çayı’nın
yarım metreye varan soğuk suyunun
içerisinde günlük 95 TL yevmiye için
turpları tek tek yıkayarak paketleyip
satışa hazır hale getiriyor. Kadın işçilerin torbaladığı turplar erkek işçiler
tarafından kamyonlara yükleniyor.

Değişen hava koşullarından dolayı zaman zaman çok zorlandıklarını
belirten kadın işçiler, “Sabah 6’dan
akşam 5’e kadar 5 ay boyunca çalışıyoruz. Nisan ayına kadar devam ediyor.
Yazın da tarlalarda çapa yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kimimiz yıllarca burada çalışıyoruz. Sadece burada
50’ye yakın kadın var. İlçe genelinde
binlerce kadın bu işlerle geçimini sağlıyor.” diye konuştular.

Kışın soğuğunda çoğunluğu kadın işçiler tarafından bu havuzlarda
yıkanarak paketlenen ürünler, İstanbul,
Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevk
ediliyor.
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elen turp ve ıspanağın zahmetli yolculuğu

Ispanak hem üreticinin hem de çalışanların ekmek kapısı
Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının yüzde 50’sinin
karşılandığı Osmaniye’nin
Kadirli ilçesinde ıspanak
hasadı tüm hızıyla devam
ediyor. Ispanak ilçede binlerce insana iş kapısı oluşturuyor.

K

adirli ekonomisi açısından önemli bir
tarım ürünü olan ve bölgede “yeşil altın”
olarak bilinen ıspanağın hasadında Kasım ayında başlayan sezon devam ediyor.
3 bin kişinin istihdam edildiği hasat sezonu Savrun Çayı’nda ıspanakların yıkanıp,
temizlenip, demetlenmesiyle sürüyor.

KADIRLI ILÇESINDE
35 BIN DÖNÜMLÜK
ARAZIDE ISPANAK
YETIŞTIRILIYOR
İlçe açısından önemli bir gelir kaynağı
olan ıspanak için sabahın erken saatlerinde işçiler tarlada hasada başlıyor. Tarlada demet yapılan ıspanaklar Kadirli
şehir merkezi içerisinden geçen Savrun
Çayına getiriliyor. Savrun Çayında yıkanan ve çamurundan arındırılan ıspanak
demetleri yine el yordamıyla paketlenip
kasalarla kamyon ve tırlara yükleniyor.
Ürünler başta İstanbul, Ankara, İzmir
gibi büyük şehirlere gönderiliyor.

SAĞLIKLI ORTAMLARDA
ÜRETIYORUZ
Üretici Mustafa Durmuşoğlu(48),
“Ürettiğimiz ıspanağın arkasındayız
hiçbir tarım ilacı kullanmıyoruz. Sağlıklı ortamda yıkıyoruz, paketleyip çeşitli illere sevkiyat yapıyoruz. Tüketiciler
gönül rahatlığı ile ıspanağa sofralarında
yer verebilirler. Yaptığımız işin de arkasındayız. İnsanlara zarar verecek ne bir
ilaçtır ne de farklı bir uygulama yapmıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ali Daş

Hasan Türker

BİNLERCE TON ISPANAK
SAVRUN ÇAYINDA YIKANIP, TEMİZLENİYOR
Kadirli’de tarladan toplanan ıspanaklar Savrun Çayı’nda Torosların eteğinden gelen temiz suda yıkanıyor,
kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor.
Üretici Hasan Türker ise günde 30-40
ton ıspanağın paketlenip Türkiye’nin
her yerine gönderildiğini ve yaklaşık 60
kişinin işletmede çalıştığını söyledi.

TARIM KREDI 650 TON
ISPANAK ALDI
Kadirli Tarım Kredi Kooperatifleri
Müdürü Ali Daş da 2019 yılında kooperatif olarak ortak üreticilerden 650 ton
ıspanağın alınarak tanzim satış mağazalarında tüketicilere satıldığını söyledi.

Daş, “Geçen yıl Kadirli Tarım Kredi
Kooperatifi olarak 100’den fazla ortağımızdan ıspanak aldık. Bunun karşılığı
olarak ortaklarımıza 1 milyon 850 bin
lira ödeme yaptık. Ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa ve Eskişehir’e gönderdik
ürünleri. Üreticilerimiz çok memnun
kaldı. Talep olması durumunda hemen
yeniden gönderebiliriz. Tarım Kredinin
ortak ürünlerinin değerlendirilmesinde etkin rol alması özellikle üreticilerimizin büyük arzusu. Çünkü güvenilir
ve parasını alabilecekleri bir kuruluşa
ürünlerini teslim etmiş oluyorlar” dedi.

Kamyonlara yüklenen ıspanak ve turplar en çok Ankara,
Konya, Mersin, Niğde, Adana ve Kayseri’ye gidiyor. Türkiye’nin ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Kadirli
ilçesinde ıspanak ve turp, aynı zamanda yüzlerce kamyoncu
esnafına da iş imkanı sağlıyor.

14

Yerli muz,
ithal
muzun
Yerli muz,
saltanatını
ithal muzun
bitirdi...
ithal muzun
saltanatını
saltanatını
bitirdi...
M
bitirdi...

MART 2020

HABER

Türkiye’deki toplam muz üretiminin
yüzde 72’sinin gerçekleştirildiği ve
“muzun başkenti” diye anılan Anamur’da muz üretimi her geçen yıl
artarken, hasat edilen ürünler ise
paketleme tesislerinde işlendikten
sonra Türkiye’nin dört bir yanına
gönderiliyor.

uz, dünyada ve Türkiye’de sınırlı alanda
yetiştiriciliği yapılan, başta Hindistan olmak üzere daha çok gelişmekte olan ülkeler tarafından üretilen, çok geniş pazar
alanına sahip bir meyve. Türkiye’de üretimi her geçen yıl artıyor. Özellikle Mersin’in Anamur ilçesinde üreticiler daha
karlı bir yatırım olması nedeniyle muz
üretimine yöneliyorlar.
Sera imalatçısı, üretici, zirai ilaç bayisi,
damlama sistemi kurucusu dahil bu sektörden doğrudan 500 bin aile ekmek yerken, sokakta muz satanlarda eklendiğin-

de sektörden
geçimini sağlayanların sayısının 2 milyona yaklaştığı
belirtiliyor.
Açık alan
yetiştiriciliğinde hektar başına 3 bin 500
kilo ürün elde
edilirken, buna karşın örtülü alanda bu
miktar 7 bin 500-8 bin kilograma kadar

yükseliyor. Bu durum da üreticilerin özellikle muz yetiştiriciliğinde serayı tercih
etmesine sebep oluyor.

‘VERİM OLDUKÇA
GÜZEL’

Ömer Tekin

İbrahim Bidav

Daha karlı olduğu için muz yetiştirmeye karar verdiğini söyleyen üretici Ömer Tekin(32), “Anamur’da daha önce çilek ve patlıcan
üretimi yapıyordum. Geçen yıl
muz üretmeye karar verdim ancak nasıl yapacağımı bilmiyordum. Muzun getirisi diğer ürünlere göre daha fazla. Tarım Kredi
Kooperatiflerine gittim ve ortak
oldum. Zaten sonrası çok kolay
oldu. Onların sayesinde muz seramızı yaptık. Tarım Kredinin
desteği olmazsa yapamazdım.
İlk fidanları toprakla buluşturduk ve önümüzdeki günlerde ilk
hasadımızı da yapacağız. Burada
12 ay muz üretebiliyoruz. Güzel
bir potansiyel var. Verimler çok
iyi, kalite çok iyi. Herkesin muz
yetiştirmesini tavsiye ediyorum.

Tüketicimizin ithal muz yerine doğal ve
tüm üretim süreçleri bilinen yerli muzu
tüketmesini öneririm” ifadesini kullandı.
Genç bir çiftçi olduğunun ve teknik
konularda herkesten yardım aldığının
altını çizen Tekin, “Bu serada 900 ağaç
var ve ilk yıl 30-40 ton ürün elde etmeyi
planlıyoruz. Bu her geçen yıl artacak. Bir
ay sonra muzdan ilk paramı kazanmış
olacağım ve bu tamamen Tarım Kredinin
desteğiyle olmuş olacak” dedi.
Anamur Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hakan Özdemir, ilçede son yıllarda
çiftçilerin muz üretimine daha fazla yöneldiğini kaydetti. Muz serası kurabilmek
için çiftçilere Tarım Kredi Kooperatiflerinin düşük faizli ve uzun vadeli sera kredisi verdiğini vurgulayan Özdemir, ilçenin
toprak yapısı ve ikliminin muz üretimine
de elverişli olduğunu söyledi.
Geçen yıl ortak olan Ömer Tekin’in bütün sera malzemelerini kooperatif olarak
karşıladıklarını ve Tekin’in muz üretimine
başladığını belirten Özdemir, ortakların
her türlü taleplerini değerlendirdiklerini
ve üretimin her aşamasında yanlarında
olduklarını sözlerine ekledi.
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Örtü altındaki erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı

M

ersin’de örtü altı meyve yetiştiriciliği yapan üreticiler
ağaçların çiçek açıp meyvelerin oluşmaya başlamasıyla hasat hazırlığı yaparken, olumsuz hava koşulları nedeniyle de tetikte bekliyor.
İlk erik hasadının önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, yaklaşık 15 mahallede erik üretimi yapıldığı ve don
olayına karşıda üreticilerin soba yaktıkları ifade edildi.
100 dönümü örtü altında olmak üzere 8 bin dönüm araziden 8 bin ton erik hasadı yapıldığını vurgulayan üreticiler,
iyi bir sezon geçirmeyi dilediklerini söylediler.
Ülke genelindeki ağır kış şartlarının aksine Yenişehir’de
havaların güzel olduğunu erik ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığını belirten, Gökçebelen Tarım Kredi Kooperatifi ortağı
Şenol Çelik(55), “Kayısı ve erik üretimi yapıyorum. Hava
şartları uygun olursa hasada Nisan ayı gibi başlayacağız. Bu
sene seraya soba yakmak zorunda kaldığımız için masrafımız arttı. Sıcaklığın ortalama 11 derece olması gerekiyor. Bu
alanda 270 civarında ağacımız var. 4-5 ton civarında ürün
almayı bekliyoruz. Ürünümüzün büyük bir bölümü Suudi
Arabistan başta olmak üzere ihracata gidiyor” dedi.
Seralarda soba kullanımından dolayı maliyetlerinin arttığını ifade eden Çelik, “Bizim için üretici birlikleri çok
önemli. Bunların başında da Tarım Kredi Kooperatifleri
geliyor. Ben uzun yıllardır ortağım ve özellikle teknik destek konusunda büyük hizmet alıyorum. Ağaçlarımızı don
olayına karşı sürekli denetliyorlar. Tarım Kredi hem üretim
hem de pazarlama konusunda üreticinin yanında olduğu
sürece ne üretici mağdur olur ne de tüketiciler mağdur olur.
Fiyatlar da otomatikman kontrol altına alınmış olur” dedi.
Gökçebelen Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Nedim
Kuru ise, Gökçebelen Mahallesi’nde yüzlerce dönüm erik
ve kayısı bahçesini örtü altında yetiştiğini, ağaçların çiçek
açtığını ve üreticinin önümüzdeki günlerde ilk hasadı yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Hasat öncesi endişe veren en önemli olayın seralara don
vurmasının olduğunun altını çizen Kuru, “Biz ortaklarımızın seralarını gece gündüz geziyoruz. Sıcaklık düştüğü zaman uyarıyoruz. Bazı ağaçlarda meyveler oluştu ve onların
zarar görmemesi için soba yakılması gerektiğini söylüyoruz.” dedi.

Üretici
seralarda
soba yakıyor

Örtü altı sebze
yetiştiriciliği yapan
çiftçiler, seralarda
kurdukları soba ve
ısıtma sistemleriyle
ürünlerini dona
karşı korumaya çalışıyor. Seraların farklı
noktalarına astıkları
termometrelerle
ortamın ısısını ölçen
çiftçiler, sabahın
ilk ışıklarına kadar
sobaları yakmaya
devam ediyor.
Yaktıkları odun ve
kömürün, seradaki
ürünün üretim
maliyetini yükselttiğine vurgu yapan
üreticiler, “Bunlar
bizim geçim kaynağımız iyi bakmak
zorundayız.” diye
konuştular.

Türkiye’nin birçok yerinde kar ve yağmur etkili
olurken Mersin’de üreticiler, ağaçların çiçek açmasının ardından don
olayına karşı seralarda
soba yakarak önlem
alıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri de
üreticilerle birlikte seraların kontrolünü yapıyor.

Şenol Çelik

Nedim Kuru
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“Müşterilerimize yeni
ürünler sunacağız”
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Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü
Mahmut Güngör, 2020 yılında da sürekli gelişme ve büyüme ana prensibiyle çalışmalarına hız kesmeden devam
edeceklerini belirterek, “Bu yıl için bir taraftan dağıtım
kanalı ağımızı verimli bir şekilde çeşitlendirip büyütürken
diğer taraftan müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek
yeni ürün ve uygulamalar sunacağız” dedi.
Tarım Kredi Gazetesine sigorta sektörünü ve 2020 yılı
şirket hedeflerini değerlendiren Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Güngör, sektöre ilişkin sorularımızı cevaplandırdı.

- 2019 yılını sektörel ve şirket bazında
değerlendirebilir misiniz?

Türkiye sigorta sektörü 2019 yılında 69,2
milyar TL primle yüzde 26,7 büyüyerek
2016 yılından sonra en iyi 2. büyüme performansına imza atmıştır. Buna göre 2019
yılında hayat dışı sektör yüzde 21,3 büyürken, hayat branşındaki büyüme yüzde 64,1
olarak gerçekleşmiştir.
Özellikle geçen yılın 2. yarısından itibaren faiz oranlarının düşmesi ve ekonominin
hızlı toparlanması ile birlikte kredilerdeki
artış ve kredilere bağlı hayat sigortalarındaki ivmelenme hayat branşının büyümesinde en önemli etken olmuştur.
Hayat dışına baktığımızda ise yüzde
33.85 ile sağlık branşının en hızlı büyüyen
branş olduğunu görüyoruz. Oto sigortalarından kaskonun yüzde 19.93, zorunlu
trafik sigortasının yüzde 17.73, yangın ve
doğal afetlerin ise yüzde 21.5 olarak büyüdüğü görülmektedir.
Türkiye sigorta sektörü dağıtım kanalları, ürün ve hizmet kalitesi, güçlü sermaye
yapısı ile önemli bir potansiyel barındırmaktadır. 2019’da sektörde yaşanan büyüme oranları bir kez daha ülkemizin sigorta
pazarında artarak devam edecek gelişim
potansiyelini ortaya koymuştur.
Bereket olarak, 2019 yılını hayat ve hayat dışı branşlarda toplamda 1,2 milyar TL
prim üretimi ile kapatmış bulunmaktayız.
Şirketlerimiz, 2019 yılındaki “önceki yıla
göre iki katı üretim” hedefi doğrultusunda
atmış olduğu emin adımlar ile üretimde
yüzde 160’lık bir artış sağlayarak sektör
trendinin oldukça üzerinde bir performans
gerçekleştirmiştir. Hayat dışı sigortacılık
branşında 2018 yılında sektörde en fazla
artış sağlayan iki şirketten biri olan sigorta şirketimiz 2019 yılında ise “en çok prim
artışı sağlayan şirket” unvanını almıştır.

Emeklilik şirketimiz ise önceki yıl olduğu
gibi 2019 yılında da sektörün “en yüksek
prim üretimi sağlayan şirketi” unvanını korumayı başarmıştır. Özetle 2019 yılı her iki
şirketimiz açısından çok bereketli bir yıl olmuş ve pazar payı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 116 oranında artmıştır.
2019 yılında özelikle oto dışı branş için
yapmış olduğumuz yatırım ve faaliyetler neticesinde oto dışı branş da çok verimli geçmiş
ve sigorta şirketimiz sektördeki prim üretimi
hacmi ile pazar payı artışı bir arada değerlendirildiğinde en hızlı büyüyen şirket konumuna gelmiştir. Bu branşlar sayesinde pazardaki
konumumuz güçlendirilmiş ve sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşılmıştır.
Ayrıca 2019 yılı içerisinde “mobil uygulama, web sitesi, e-arşiv, Anka isimli süreç yönetimi projeleri” gerçekleştirilmiş ve sektörün en iyi uygulamaları arasında yer alacak
şekilde hayata geçirilmiştir. Bu da operasyonel etkinlik ve verimlilik ile müşteri memnuniyeti başta olmak üzere birçok alanda
şirketlerimize katma değer sağlamıştır.
Bunun yanısıra, Türkiye’de ilk defa tam
kapsamlı tekafül yaklaşımı benimsenerek
tüm faaliyetlerin sadece prim iadeli paylaşım havuzunda gerçekleştiği yeni tekafül
modelini hayata geçirmek üzere Bereket
Katılım Sigorta (Bereket Tekafül) ile Bereket
Katılım Hayat A.Ş. şirketleri kurulmuştur.
Bereket olarak, 900’e yakın banka şubesi,
700’ü aşan acente ve brokeri, Türkiye geneline yayılmış 1.625 Tarım Kredi Kooperatifiyle
her müşteri segmentine ve her bölgeye ulaşmaktayız. Tüm dağıtım kanallarımızla, Türkiye’nin her yerindeki müşterilerimize hizmetlerimizi aynı kalite ile sunmayı sürdüreceğiz.

- 2020 yılından beklentileriniz, şirket
olarak hedefleriniz nelerdir?

Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük
17. ekonomisidir. Türk sigorta sektörü ise
dünyada 39. sırada yer almaktadır. Bu rakamlar bize ülkemizde sigorta anlamında
daha kat edilecek çok mesafe olduğunu
göstermektedir. Ekonomimizde 2019 yılında başlayan toparlanmanın 2020 yılında

hızlanarak devam edeceğini öngörüyoruz.
Ekonomideki gelişimin 2020 yılında sigorta
sektöründeki büyümeye de ivme kazandıracağını söyleyebiliriz. 11. Kalkınma Planı ve
Yeni Ekonomi Planında sigortacılık sektörü
için önemli politikalar ve tedbirler olduğunu görüyoruz. 2020 yılında hedeflenen Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin kurulması,
otomatik katılım ve BES’in yeniden yapılandırılarak gençlerin de sistemde kalmasını
sağlamak için ek teşvikler getirilmesi, emeklilik sektörüne ivme kazandıracaktır.
Ekonomideki iyileşmelerin artan oranda
devam ediyor olması sigorta sektörünün
2020 yılında daha da iyi bir yıl geçireceği konusunda beklentilerimizi desteklemektedir.
Şirket olarak 2020 yılında da sürekli gelişmeyi ve büyümeyi ana prensip haline getirerek, çalışmalarımıza hız kesmeden devam
edeceğiz.
Bu yıl için sektörün üzerinde bir büyüme
gerçekleştirme hedefimizi yerine getirmek
amacıyla bir taraftan dağıtım kanalı ağımızı
verimli bir şekilde çeşitlendirip büyütürken
diğer taraftan iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet
anlayışıyla oluşturduğumuz yeni ürün ve
uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sağlayan iş ortaklarımızla beraber sadece prim
odaklı değil, müşteri odaklı olmayı da öncelik haline getirerek planladığımız hedeflere
ulaşmayı amaçlıyoruz.
Bereket olarak; ticari hayatları boyunca
iş ortaklığı yapabileceğimiz, karlılığı hedefleyen, markamızı temsil edebilecek kabiliyette, şirketimizle aynı bakış açısına ve
bulunduğu bölgede kitlelere ulaşabilecek bilinirliğe sahip, sigortacılık mesleğine odaklanmış acentelerle çalışmayı hedefliyoruz.
Toplumda sağlık hizmetlerine ihtiyaçtaki
artış, sosyo-kültürel gelişim ve sağlık bilincinin artması ile birlikte sağlık hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir olması
talebi, sağlık branşının sigorta sektöründe
yükselmesinin önünü açan önemli kaynaklardan biri olacaktır. Özellikle Tamamlayıcı
Sağlık Sigortasına olan ilginin gün geçtikçe
arttığını gözlemlemekteyiz. Bu anlamda
Bereket olarak bizler de “Bereket Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ürünümüz ve yeni
ürünlerimizle 2020 yılı içinde sağlık sigortalarındaki payımızı arttırmayı hedeflemekteyiz.

- Hayata geçirmeyi planladığınız
bir proje bulunuyor mu?

Son yıllarda dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde, şirketlerin bilişim teknolojileri merkezli dijital dönüşüm stratejilerini iş
modellerine entegre etmeleri sigorta sektörü
için de çok önemli hale gelmiştir. Bu konudaki farkındalığımızı 2020 yılında devreye
alacağımız projeler ile devam ettireceğiz.
2020 yılında devreye almayı planladığımız Robotik Süreç Otomasyonu (RSO) projesi ile birlikte süreçlerimizi otomatik hale
getirmeyi planlıyoruz. Yazılım robotları ile
yürütülecek işler sayesinde şirketlerimizin
iş gücü verimliliğinin, operasyonel hızının
arttırılması ve bu sayede operasyonel risklerinin ve işlem maliyetlerinin azaltılması
amaçlanmaktadır.
2020 yılında devreye almayı planladığımız
bir diğer projemiz Narline (Acente Portalı)
projesi ile dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri iş ortaklarımıza ve saha personelimize
sunmayı planlıyoruz. Narline projesi ile tüm
iş ortaklarımızın mekân-zaman fark etmeksizin birçok farklı sigortacılık işlemi ile birlikte poliçe teklif üretimi, performans, yenileme vb. takibine olanak sağlanmış olacaktır.
Devreye almayı planladığımız yeni projelerin yanında mobil uygulamamızı 2020
yılı içinde yapacağımız güncellemeler ile çok
daha ileri seviyeye ulaştıracağız. Satış odaklı faaliyetlerimizi mobil cihazlar üzerinden
ulaşılabilir platformlara taşıyarak, hedef kitlemize daha kısa yoldan, kolay ve doğru bir
şekilde ulaşmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle
müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha net tespit
ederek, satış ve pazarlama verimliliğimizi artıracak zeminler hazırlamaktayız. Müşterilerimizin her an her yerden ulaşabilecekleri
bir satış ağı oluşturmak ve mobil uygulama
ve diğer teknolojik gelişmeler ile marka bilinirliğimizi arttırmak 2020 yılı projelerimiz
arasındadır.
Teknolojik alt yapımız sayesinde 2020
yılında müşteri memnuniyet çalışmalarına
da büyük oranda yer vermekteyiz. Ürün,
hizmet çeşitliliğimiz ve kalitemizle beraber müşterimizi daha iyi tanıyabileceğimiz,
müşteri ile olan bağımızı kuvvetlendireceğimiz birçok adımı da yine 2020 yılında
atmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz
kampanya ve ürünlerimizden ilgisi dahilinde haberdar olabilecek ve hızlı hizmet
alabilecekler.
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Türkülere konu olmuş geleneksel bir tat: SİLİFKE YOĞURDU

Yörük kadınlarının geçim kaynağı
“Silifke’nin yoğurdu/kız seni kimler doğurdu” dizeleriyle türkülere konu olmuş, özellikle lezzet ve kıvam açısından ön
plana çıkmış meşhur Silifke yoğurdu... ‘Lezzet’, Torosların zengin bitki örtüsünde otlanan hayvanların sütünün, ‘kıvam’
ise Silifkeli kadınların yüzyıllardır yoğurt yapış tekniklerinin eseri...

T

ürkiye’nin, hatta dünyanın birçok yerinden talep gören Silifke
yoğurdunu tüketicilere ulaştırmak kolay değil. Zira bu özellikli
yoğurdu çok üretmek için fabrikasyon tekniklere başvurmak
gerekiyor. Raf ömrünü uzatmak için de katkı maddesi… Bunları yaparsanız da yoğurt, ‘Silifke yoğurdu’ olmaktan çıkıyor.
Eğer geleneksel yöntemlerle üretilmiş, hijyenik, leziz Silifke yoğurduna ulaşmak istiyorsanız Silifke yöresinde yoğurt
üretimi yapan birisini bulmanız gerekiyor. Tıpkı, Silifke’nin
Narlıkuyu Mahallesinde ikamet eden Eldemir çifti gibi. Yıllardır atalarından
öğrendikleri tekniklerle Silifke yoğurdu yapan Eldemir
çifti önceleri sadece
kendi
ihtiyaçları
doğrultusunda yoğurt yaparken gelen
talepler üzerine 5
yıldır ticari amaçla yoğurt yapmaya
başlamışlar.
Yörük yaşamında
hayvancılığın, buna
bağlı olarak da süt
ve süt ürünlerinin en büyük gelir kaynağı olduğunu anlatan
Ali Eldemir(43), bölgede ‘Yoğurtçu Ali’ olarak anılıyor.
Yüzde yüz doğal yoğurt yaptıklarını belirten Eldemir, “Günlük 150-200 litre süt üretiyoruz. Müşterilerimin çoğu köyümüze gelerek yoğurdu buradan alıyorlar. Bazı yerlere ben servis yapıyorum. Raf ömrü fazla değil o yüzden günlük yapıp
satıyoruz. Buranın doğal iklimi hayvanlarımız için çok faydalı

Ali Eldemir

ve yoğurdun lezzeti buradan geliyor. Ama önemli bir
konu daha var. Hayvanlarımızın ne yediği bizim için
önemli. Burada Tarım Kredi devreye giriyor. Tarım

Silifke yoğurdu nasıl yapılıyor?
Çalışkanlıklarıyla bilinen Yörük kadınları günün ilk ışıklarıyla birlikte
bıkmak usanmak nedir bilmeden hergün iş başı yapıyorlar. Silifke Yoğurdunun
mayalanma tekniği de onların elinin marifetinde gizli.
“Herkes yoğurt yapıyor, ancak ben
mayalayınca çok daha lezzetli
olduğunu söylüyorlar” diyen
Eşe Eldemir(39), “Kendimi bildim bileli yoğurt
mayalıyorum. Atalarımız nasıl yaptıysa,
aynı şekilde yapıyorum.
Onlardan öğrendiklerimi aynen uyguluyorum.
Talep artınca, kendimiz
için yaptığımız yoğurtları fazla

Eşe Eldemir

Kredi yem kullanıyorum. Hem verim hem lezzet hassasiyeti oluşturuyor. Yoğurdu mayalayan ise eşim ve
tekniğini o biliyor” dedi.
RÖPORTAJLAR: İbrahim BİDAV

yapıp satmaya başladık. Şu anda en önemli geçim kaynağımız. Çocuklarımızın
geleceğini buradan kazandığımız paralarla inşa ediyoruz.” şeklinde konuştu.
“Sabah hayvanlarımızı sağdıktan
sonra kazanlarla 95 derecede
sütü kaynatıyoruz. Belli bir
dereceye kadar soğutup
mayalıyoruz. Yiyen
kişiler diğer yoğurtlardan farklı olduğunu
söylüyorlar. Çünkü ben 2
gün dinlendirdikten sonra
mayalıyorum.”

Lezzeti sayesinde türkülerde bile kendine yer bulan meşhur Silifke Yoğurdu
son yıllarda Yörük kadınlarının geçim kaynağı oldu.
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Hatay dünyaya defne yaprağı ihraç ediyor

Orman köylüsünün yüzü,
defne yaprağıyla güldü
Hatay’da ormanlardan elde edilen
binlerce ton defne
yaprağı, ilaç ve kozmetik
sanayinde
kullanılmak üzere
çeşitli ülkelere ihraç
ediliyor. Özel firmalar tarafından satın
alınan defne yaprağı, toplayıp satan
orman köylüsünün
yüzünü güldürüyor.

H

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan ve kokusu ile ön
plana çıkan defne, tarih boyunca insanların vazgeçemediği lezzetler arasında yer almakta. Hoş kokusu,
aromatik tadı ile birçok yemek tarifi listesinde yer
alan bu bitkinin sadece lezzet artırmaya yaramadığı,
araştırmalar sonucunda defne yaprağı içerisinde
aslında gizli bir sağlık deposu olduğu, düzenli kullanım sonucunda birçok sağlık sorununu ortadan
kaldırdığı belirtilmekte. Defne yaprağı hem kurutulmuş hem de yağ olarak temin edilebildiği gibi
uygun koşullarda aylarca saklanabilir.

Cemile
Konyalıçetin

atay’da ormanlardan elde edilen binlerce
ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Defne yaprağından elde edilen
uçucu yağlar sabun, şampuan, vücut losyonu, parfüm, kozmetik sanayinin yanında
ilaç sanayinde de kullanılıyor. Gıda sanayinde, et yemeklerinde, balık konservelerinin
yanında, pilavda da tercih edilen defne yaprağı, aynı zamanda barutun hammaddesi
olarak savunma sanayinde de kullanılıyor.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde köy halkının
belli başlı geçim kaynaklarından olan defne
yağı ve defne yaprağı çok amaçlı değerlendiriliyor. Yağından sabun, yaprağından ise
çeşitli dertlere deva baharatlar elde edilen
defne, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine
gönderiliyor.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde defne yapraklarını kurutup balyalayarak başta Amerika, Çin, Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu
ülkelerine gönderen tesislerde yıllık binlerce ton kuru yaprak işleniyor. Defne işleme
tesislerinde yılın 9 ayı köylüler tarafından
dağlardan toplanan defne yaprakları kurutma ve ayıklama işlemlerinin yapılmasının
ardından balyalar şeklinde dünyanın birçok
ülkesine gönderiliyor.
Yoğunoluk Köyünde çiftçilik yapan Mehmet Konyalıçetin(58), defne yaprağının orman köylüsüne ekmek kapısı olduğunu ve her
haneye bir ağaçtan 1300 lira gelir sağladığını
vurguladı.

Mehmet
Konyalıçetin

Bir ağaçtan 20 kilo tohum topladıklarını
belirten Konyalıçetin, “Yaprağını fabrikaya
veriyoruz, tohumunu ise biz değerlendiriyoruz. Yağ ve sabun yapıp satıyoruz. Toplama esnasında 4 işçi çalıştırıyorum. 1 ton
yapraktan 4 kilo yağ çıkıyor. 150 kilo tohumdan 20 kilo yağ çıkıyor. İlaçtan, temizliğe kadar bir çok alanda kullanılıyor” dedi.
20 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olduğunu belirten, defne yetiştiriciliğinin
babadan geldiğini vurgulayarak, “Asırlardır
defne yetiştiriciliği yapıyoruz. Dedelerimizden kalma. Tarım Kredi ortaklığı da dedelerimizden kalma. Bu işi öğrendik öğreneli
Tarım Krediyle çalışıyoruz. Dedelerimde
öyle yaptı bende aynı şekilde yapıyorum.
Bütün hizmetlerinden faydalanıyoruz” diye
konuştu.
Defne yaprağı ve tohumunu toplayarak
sabun yaptıklarını bunun dışında ilaç ve
gıda gibi alanlarda kullandıklarını kaydeden Cemile Konyalıçetin ise, 3 ay boş
kaldıklarını, yılın 9 ayında çalıştıklarını
söyledi. İşledikleri defne yapraklarından
ürettikleri kişisel ürünlerini satan Cemile
Konyalıçetin, “Doğanın biz insanlara sağlamış olduğu birçok faydalı seçenek vardır.
Onlardan bir tanesi de defne yaprağı. Defne
yaprakları, genelde tıp, tıbbi ve kozmetik,
temizlik ve sağlık alanlarında kullanılmaktadır. Türkiye’nin her tarafından bize ulaşıp
yaptığımız ürünlerden istiyorlar. Özellikle
yenidoğan bebeklerin temizliği için çok talep geliyor.” dedi.

3 BİN KİŞİ EVİNE
EKMEK GÖTÜRÜYOR
Yoğunoluk köyünde defne yaprağı
hasadının başlamasıyla köylülerin
yüzü gülmeye başlıyor. Samandağ ilçesinin bütün köylerinde yaklaşık 3 bin
kişi defne üretimi sayesinde evine ekmek
götürüyor. Orman köylüleri defneyi kesip, ton
bazında işleme tesislerine teslim ediyor. Defne teslim edildikten sonra fırınlarda kurutulup, çırpılıyor ve
kaba çöpleri aldıktan sonra işleme tesisinden geçiriliyor.
Sonra isteğe göre çuval veya balya haline getirilip yurt dışına
gönderiliyor. Avrupa’nın defne ihtiyacının yüzde 80’i Türkiye’den
karşılanıyor. Her yıl sonbahar ve kış aylarında köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor.
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Tarım Kredispor U19 Genç Takımı şampiyon oldu
Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U19 1. Ligi 4.Grup’ta liderliği lig
bitimine kadar bırakmayan Tarım Kredispor U-19 Genç Takımı şampiyon oldu.

L

ig boyunca liderliğini koruyan Tarım Kredispor Genç
Takımı, son karşılaşmasında Başkent Fetihspor’u 4-1
yenerek 2019-2020 futbol sezonu U19 Ligi 4. Grubu
şampiyon olarak tamamladı.
Tarım Kredispor Genç Takımı bu sonuçla toplam 6
gruptan ilk iki takım olmak üzere 12 takımın katılacağı play off’larda mücadele etme hakkı kazandı. 4’erli
3 grup halinde düzenlenecek play-off’larda şampiyon
olan takımlar Türkiye finallerine gidecek. Şampiyonluk kupasıyla poz veren Genç Takım oyuncuları kazandıkları şampiyonluğu Tarım Kredi’ye armağan ettiler.
Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U19 1.
Ligi 4.Grup’ta ligi 31 puan ve 33 gol averajıyla şampiyon tamamlayan Tarım Kredispor U-19 Gençler takımında maç sonu şampiyonluk coşkusu görülmeye
değerdi. Sezon boyunca genç takımı yakından takip
eden ve gerekli her türlü destği veren Tarım Kredispor
Kulüp Başkanı Davut Arpa, maçtan sonra şampiyonluk kazanan takım oyuncularını ve antrenör Fahrettin
İrkin’i tebrik etti. Başkan Arpa, “Genç takımımızın
şampiyonluğu, altyapısı güçlü bir kulüp olduğumuzu
gösteriyor. Üst liglerde mücadele için altyapının önemli olduğunun farkındayız. Altyapımızı daha da güçlendirerek kulübümüzü daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

GENEL MÜDÜR POYRAZ
OYUNCULARI TEBRIK ETTI
Ankara U19 1. Liginde şampiyonluğa ulaşan Tarım
Kredispor U19 Genç Futbol Takımı, Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin
Poyraz’a ziyarette bulundu. Şampiyonluk kupasıyla
birlikte tam kadro Merkez Birliğine gelen genç takım
oyuncuları desteklerinden dolayı Genel Müdür Poyraz’a teşekkür etti. Genel Müdür Poyraz, takım oyucularını ayrı ayrı kutlayarak, “Ligin başından beri sizleri
gururla takip ediyoruz. Kazandığınız şampiyonlukla
bizleri çok mutlu ettiniz. Tarım Kredi olarak bizler
gençlerin yanında olmaktan, onların başarılarının bir
parçası olmaktan onur duyuyoruz. Sizleri de tebrik
ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyarete Tarım Kredispor Kulüp Başkanı ve Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İnsan Kaynakları
Daire Başkanı Davut Arpa, takımın sponsorluğunu
üstlenen Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü Hasan
Hüseyin Demiröz, U19 takımı antrenörü Fahrettin
İrkin ve kulüp yöneticileri de katıldı.
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Şanlıurfa’da 7. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Fuarı düzenlendi
Şanlıurfa
7. Gıda
Tarım ve
Hayvancılık
Fuarı, tarım
dünyası ile
buluştu.

1

4 bin 500 metre kare kapalı alanda düzenlenen
fuarın açılış törenine;
TBMM İdari Amiri ve
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Vali
Yardımcısı Metin Esen,
Orman ve Tarım Bakanlığı İl Müdürü Dr. Murat
Çakmaklı, Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez
Birliği Denetim Kurulu
Üyesi Ahmet Çetin, Tarım Kredi Kooperatifleri
Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, Bölge
Müdür Yardımcıları İdris Akkaya ve Mustafa
Metin Doğan, Gübretaş,
Tareks, Tarım Kredi Yem
ve İmece Plastik saha sorumluları, Bölge Birliği

ile kooperatif çalışanları
ve çok sayıda üretici katıldı.
Şanlıurfa başta olmak
üzere Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş,
Osmaniye, Hatay, Adana,
Adıyaman, diğer çevre illerden ve ülke genelinden
gelen misafirler ve üreticiler, fuarda ziyaret ettikleri Tarım Kredi standında Tareks Tohumculuk,
Bereket Sigorta & Emeklilik ve Tarım Kredi Yemin ürünlerini tanıma
fırsatı buldu.
Tarım Kredi standında
ziyaretçilere Bölge Müdürü Aytaç Onkun tarafından yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

GAP’ta tıbbi ve aromatik bitki atağı
GAPTAEM tarafından bölgede alternatif ürün olarak tıbbi ve aromatik
bitkilerin üretiminin yapılması için çalışma başlatıldı.

T

ürkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa’da, ağırlıklı olarak ilaç ve
kozmetik sanayisinde kullanılan tıbbi ve
aromatik bitkilerin alternatif ürün olarak
yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa’da başta, pamuk ve mısır
olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları arttı.
Tarım ürünleriyle ülke ekonomisine
büyük katkı sunan kentte, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü
(GAPTAEM) tarafından tarımsal araştırma projeleri yürütülerek, sürdürülebilir,
kaliteli, ekonomik, bol verimli çeşit ve
üretim teknolojileri geliştirilerek çiftçilere
ulaştırılıyor.

Bu kapsamda GAPTAEM mühendisleri,
katma değeri yüksek olan ilaç ve kozmetik
sanayisinde kullanılan tıbbi ve aromatik
bitkilerin bölgede alternatif ürün olarak
üretilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Mühendisler, TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu’nun da incelemelerde
bulunduğu enstitüye ait Talat Demirören
Araştırma İstasyonu’nda deneme ekimleri yapılan bitkilerin verimi, kalitesi, yağ
özelliklerini inceliyor.
İstasyonda kurulan atölyede bitkilerin
kurutulması, yağının çıkarılması ve yağların özelliklerini son teknoloji cihazlarla
inceleyen mühendisler, bölgedeki çiftçilere de bu bitkilerin üretimi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

