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Çankaya-Ankara

3 Tarım Kredi Kooperatiflerince bölge birliklerine 
bağlı birim kooperatiflerde çalıştırılmak üzere istih-
dam edilen 484 aday memur atama yazılarını alarak 
oryantasyon eğitimine katıldı. 

3  484 aday memur için düzenlenen 2017 Yılı Perso-
nel Oryantasyon Eğitimine katılan Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yeni istihdam 
edilen personele görevlerinde başarılar diledi.

Haberi 10. Sayfada

ÇİFTÇİ AİLEMİZE 
484 YENİ MEMUR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Tarım Kredi Ailesiyle Beraber 

ve Carrefour-
Sa işbirliği
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Türk tarım sektörünün mevcut pa-
zar payını geliştirmek ve yeni ül-
kelere açılım yapmak için düzen-

lenen tarım iş forumlarının on ikincisi 
olan Türkiye - Bosna Hersek Tarım İş 
Forumu düzenlendi. Türkiye Cumhuri-
yeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ve Bosna 
Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler 
Bakanı Mirko Sarovic eş başkanlığında 
Türkiye'den 120, Bosna Hersek'den ise 
180'nin üzerinde iş insanın katılımı ile 
Saraybosna'da gerçekleştirildi.

Tarım İş Forumu'nun açılış konuşma-
sında Bakan Fakıbaba, Türkiye ve Bosna 

Hersek arasındaki yakın ilişkile-
ri vurgulayarak iki ülkenin bir-
birinin en zor zamanlarında hep 
destek olduklarını dile getirdi. 
Bakan Fakıbaba, Türkiye ve 
Bosna Hersek arasındaki ticaret 
hacminin 1 milyar doları aşması 
için her türlü çabayı gösterecek-
lerini de belirtti.

Bugüne kadar Gürcistan, 
İran, Ukrayna, Azerbaycan, 
Çekya, Arnavutluk, Sırbistan, 
Rusya ve Katar olmak üzere 
toplam 9 ülke ile ikili görüşme 
yaptıklarını hatırlatan Fakıba-
ba, Afrika kıtasından 50, Arap 

dünyasından 18 ülke ile bölgesel düzey-
de tarım iş forumları düzenlediklerini de 
aktardı. Bakan Fakıbaba bu forumlar ne-
ticesinde iki taraf için de çok önemli tica-
ri gelişmeler elde edildiğini kaydederek 
tarım iş forumlarının, tarımsal yatırım 
alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, 
tarımsal iş birliği ve sektördeki firmala-
rın sürdürülebilir iş birliği kurması adına 
da önemli katkı sağladığını söyledi. Fa-
kıbaba,  2018 yılında Türkiye - Bosna 
Hersek Tarım İş Forumu'nun ikincisini 
Türkiye'de gerçekleştirme kararı aldıkla-
rını da müjdeledi. 

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Eko-
nomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic 

Türkiye - Bosna Hersek 
Tarım İş Forumu'nun,  ta-
rım alanında son yıllarda 
ülkede yapılan en önemli 
etkinlik olduğunu vurgu-
layarak foruma 80'den 
fazla önemli Türk şirke-
tinin katıldığını ifade etti. 
Sarovic konuşmasında,  
Türkiye'nin dış ticaret-
te Bosna Hersek için en 
önemli ülke olduğunu 
belirtti ve 2016 yılında 
tarım ürünlerinin ihracatı konusunda 
elde ettikleri ivmenin bu yıl da sürmesi-
ni beklediklerini dile getirdi. 

Türkiye'nin tarım alanında önemli bir 
güç olduğunun altını çizen Sarovic, Tür-
kiye ile mevcut ekonomik iş birliğinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke-
deki yatırım imkânlarının daha uygun hale 
getirilmesiyle daha fazla Türk yatırımcının 
Bosna Hersek'e geleceğini sözlerine ekledi.

Tarım İş Forumu'nun açılışında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuru-
lu Üyesi Faik Yavuz ve Bosna Hersek Dış 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Nemanja 
Vasic de birer konuşma gerçekleştirdi. 

Türkiye - Bosna Hersek Tarım İş Foru-
mu açılış konuşmaları öncesinde "Türkiye 
ve Bosna Hersek Ortak Tarım Ticareti'nin 
Geleceği" başlıklı panelde Bosna Hersek 

Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Baka-
nı Midhat Salı, Bosna Hersek Dış Yatırım 
Ajansı Tanıtım ve Analiz Departman Mü-
dürü Slavica Korica, Türkiye Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı 
Kamil Özcan, Ziraat Bankası Bosna Hersek 
Genel Müdürü Ali Rıza Akbaş'da tarımsal 
finans, Bosna  Hersek'de yatırım ve tarım 
ticareti üzerine sunumlar gerçekleştirdi. 

B2B görüşmelerinde Türkiye ve Bos-
na Hersek'den başta kırmızı et, tohumcu-
luk, süt ürünleri, un, bitkisel yağ, yaş mey-
ve ve sebze ile tarımsal finansman olmak 
üzere birçok alt sektör temsilcileri önemli 
bağlantılar kurarak, iş hacimlerini arttırma 
imkanı buldu. Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri olarak hazırlanan masada da 
ayrıca şirketlerden Gübretaş, İmece Plas-
tik, Tarkim, Tareks ve TK Birlik temsil 
edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Antalya'da meydana gelen hortum ve dolu 
kaynaklı afet ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı 
yaptı:

Afetten etkilenen üretici kardeşlerimizin yanındayız

Antalya'nın Demre, Kumluca, 
Finike, Kaş ve Serik ilçelerin-
de oluşan hortum ve dolu, böl-

gede büyük çaplı hasara yol açmıştır.
Meydana gelen afetler, bu beş ilçemiz-

de yerleşim yerleriyle beraber başta seralar 
olmak üzere bazı tarımsal alanları olumsuz 
etkilemiştir. Finike ilçesinde ayrıca naren-
ciye bahçeleri de hasar görmüştür.

Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdür-
lüklerimiz, tüm ekipleriyle bölgede ön 
hasar tespit çalışmaları yapmaktadırlar. 
"Kaç çiftçimizin etkilendiği ve ne kadar 
alanın zarar gördüğü" şeklindeki ön ha-
sar tespit çalışması en kısa süre içerisin-
de tamamlanacaktır. Kesin hasar tespiti 

ise önümüzdeki günlerde belli olacaktır. 
Tespit çalışmaları tamamlandığında ka-
muoyuyla paylaşılacaktır.

Meydana gelen hortum ve dolu afet-
leri, tarım sigortaları kapsamındadır. 
TARSİM ekipleri, sigortalılar için saha-
da tespit çalışması yapmaktadırlar. Tes-
pit edilecek sigorta kapsamındaki hasar-
lar, en kısa sürede tazmin edilecektir.

Ayrıca 2017 yılında afetlerden etki-
lenen tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının ertelenmesi için Borç Erte-
lenmesi Kararnamesi, Bakanlar Kuru-
lu'nda imzaya açılmıştır. Meydana gelen 
hortum ve dolu afetinden etkilenen An-

talyalı çiftçilerimiz de bu Kararnameden 
faydalanabileceklerdir.

Bölgedeki gelişmeler Hükümetimiz 
ve Bakanlığımız tarafından yakından 
takip edilmektedir. Sayın Valimiz, İl 
Müdürümüz ve diğer tüm yetkililer olay 
mahallinde gerekli incelemelerde bu-

lunmaktadırlar. Yaraların sarılması için 
gereken her şey yapılacaktır. Bu afette 
can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Bu 
vesileyle dolu ve hortum felaketinden et-
kilenen bütün üretici kardeşlerimizin her 
zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor 
kendilerine geçmiş olsun diliyorum.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımı ile 
Bosna Hersek-Türkiye Tarım İş Forumu düzenlendi. Foruma, Tarım Kredi 
Kooperatiflerini temsilen Genel Müdür Ayhan Karayama iştirak etti.

Bosna Hersek-Türkiye Tarım İş Forumu
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Tarımda yaşanan sorunların 
tespiti ve çözüm önerile-
rinin ele alındığı Türkiye 

Tarımı Konuşuyor Çalıştayı’na 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Külcü ve Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı 
Bücük iştirak etti.

Çalıştayın açılışında konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, İnegöl özelinde 
2014 yılında da bir çalıştay ger-
çekleştirdiklerini hatırlattı. İnegöl 
ölçeğinde ciddi verilere ulaştıkları-
nı dile getiren Başkan Aktaş, “Ra-
kamları incelediğinizde, rakamlar 
yalan söylemiyor tarıma anormal 
destekler veriliyor. Buna rağmen 
en çok eleştirilen, tartışılan, rayına 
oturmayan tren gibi, yolunu bula-
mamış şekilde ilerlemeye çalışılı-
yor. İlgililerine rapor sunmak, bu 
noktada bir algı oluşturmak adına 
bu çalıştay önemli. Yıllarca kendi 
kendine yeten 7 ülkeden biriydik. 
Muhakkak buradan bazı sonuçlar 
ortaya çıkacak. O raporların etkisi 
katkısı olacaktır. Planlama hatala-
rı var, bilgi eksikleri var. Daha iyi 
neticeye ulaşmak en büyük arzu. 
Cumhurbaşkanımıza teşekkür et-
mek lazım. Eskiden tarıma zerre 
miskal destek verilmiyordu. Kırsa-

lı da tarımı da öncelik kabul eden 
yerel yönetim anlayışı var. 4 topla-
ma merkezini İnegöl olarak yaptık. 
Çok daha iyiye ulaşabiliriz. Bu bu-
luşmaların ana gayesi budur.” diye 
konuştu.

Küresel Araştırma Düşünce Mer-
kezi Genel Başkanı Mustafa Önsay 
da 14 yılda hükümetin tarıma büyük 
destekler verdiğini belirterek, “An-
cak medyada halk arasında en çok 
eleştirilen konu tarım oluyor. Bu işin 
niye böyle olduğu, yapılması gere-
ken daha neler olabileceği manasın-
da bu çalıştayı yapıyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper 
Taban da mobilya, köfte ve kaplıca 
gibi tarımın da İnegöl için önemli bir 
değer olduğunu belirterek, konunun 
tüm taraflarını bir araya getiren çalış-
tayın, bundan sonra yapılacak çalış-
malara ışık tutacağını vurguladı.

Bursa Milletvekilleri Bennur 
Karaburun ve Emine Yavuz Gözgeç 
de hükümetin son yıllarda tarım 
sektöründe hayata geçirdiği çalış-
ma ve projeler hakkında bilgi verdi.

Tarım devrimine ihtiyacımız 
var

İstanbul Milletvekili Metin Kü-
lünk ise, belediyelerin artık tarımı 
daha çok konuşmak zorunda oldu-

ğunu söyledi. Belediyenin tek va-
zifesi şehrin altyapısı ve üst yapısı-
nı inşa etmek olmadığını hatırlatan 
Külünk, “Yerel yönetimlerin asli 
vazifesi insan ve yerel kalkınma-
dır. Bizim gelecek yüzyıldaki en 
stratejik üstünlük noktamız olacak 
olan tarıma İnegöl Belediyesi´nin 
gösterdiği ilgi sevindirici. Dünya 
savaşı devam ediyor. Türkiye’nin 
hedefi 2 trilyon dolar milli gelirli 
ülke olmak. Su savaşlarını yaşaya-
cağız. Zannetmeyin PKK üzerin-
den yapılmak istenen aziz vatanı 
bölme adımı. En önemli operas-
yonlarından biri de, Dicle ve Fırat 
gibi iki büyük stratejik gücü bu 
milletin elinden alıp kendi elleri-
ne geçirmek. Petrol ve doğalgaz 
gibi su üzerinden de bölgeyi kont-
rol edebileceklerini düşünüyorlar. 
Bizim yeni bir tarım devrimine 
ihtiyacımız var. AK parti iktidarı 
bu konuda tereddütsüz" diye ko-
nuştu. Açılış töreninin ardından 5 
oturumdan oluşan çalıştayda aka-
demik sunumlara geçildi.

Çalıştaya, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Balıkesir Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer 
Pullu, Bölge Müdürü Vedat Altın, 
tarım ile ilgili kurum ve kuruluş 
yetkilileri, yöre çiftçileri ve basın 
mensupları katıldı.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2017 KASIM 
SAYI 544

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

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

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

Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

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

Yenibosna / Ankara
0 (212) 454 30 00

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

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

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

İnegöl’ de “Türkiye Tarımı Konuşuyor” çalıştayı
Türkiye İnegöl 
Belediyesi ve Küresel 
Araştırma Düşünce 
Merkezi (GRTC) iş 
birliğiyle düzenlenen ve 
iki gün süren “Türkiye 
Tarımı Konuşuyor 
Çalıştayı" İnegöl’de 
gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerin-
den TARNET, çalışanları arasında bir 

fotoğraf yarışması düzenledi.
Çalışanların büyük ilgi gösterdiği ‘Do-

ğaya Dair’ adlı  fotoğraf yarışmasında de-
receye girenler  belli oldu.

Yapılan değerlendirmeye göre Büşra 
Merve Kara birinci, Ümit Yiğit ikinci, Os-
man Aydın Şenol üçüncü ve Serthan Usta-
oğlu da dördüncü oldu.

TARNET’ten 
Fotoğraf Yarışması
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İşbirliği doğrultusundaki ürün alım-
ları 9 Kasım tarihinde Rize/Arde-
şen’de düzenlenen “Kivi Hasadı 

Etkinliği” ile başladı. Proje kapsamın-
da Trabzon Bölge Birliği’nin faaliyet 
alanındaki Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ar-
deşen, Pazar, Çayeli ilçelerindeki Ta-
rım Kredi ortaklarından alınan kiviler, 
Migros vasıtasıyla doğrudan, aracısız 
bir şekilde tüketiciye ulaşacak.

Hasat etkinliğinden önce ortak bir 
basın toplantısı düzenleyen Tarım Kre-
di Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan 
Karayama ve Migros Ticaret A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Cem Rodoslu basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı ve 
değerlendirmelerde bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçi-
nin tarımsal girdi ihtiyaçlarını kaliteli ve 
düşük maliyetle, zamanında karşılayarak 
önemli bir rol üstlendiğini belirten Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Karayama, “Çiftçilerimizin gelir düzeyi 
artmalı ki ülkemiz tarımı büyüsün, mille-
timizin refahı artsın. Ürünlerin tüketiciye 
doğrudan ulaştırılması amacıyla Migros 
ile çok faydalı bir çalışma yürütüyoruz. 
Hem küçük ölçekte üretim yapan çiftçi-
mizin pazar kaygısını çözüyor, hem de 
tüketicilerimizin kaliteli ve ekonomik 
ürün tüketmelerine aracılık ediyoruz. Or-
taklığımız, kısıtlı ürün desenlerinde ve 
imkânlarda üretim yapan Karadeniz çift-
çisinin de çay ve fındıktan sonra yeni bir 
üretim kalemine yönelmesine yardımcı 
oldu. Migros’un Doğu Karadeniz’den 
kivi alımı son bir yılda yüzde 66 oranında 
arttı. Bu bölgede üretilen kivinin tama-
mını Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
alıp, Migros’un raflarına, tüketicileri-
mize ulaştırmak üzere güzel bir misyon 

üstleniyoruz. Bu bizim ortaklarımızın 
Tarım Krediyi sahiplenmesini getirdiği 
gibi, aynı zamanda Migros gibi Türkiye 
genelinde yaygınlaşmış, 73 ilde mağaza-
ları olan bir grubun çiftçilerimize nasıl 
sahip çıktığının da göstergesi olarak or-
taya çıkıyor.” dedi.

Karayama: “Amacımız ürünlerin 
doğrudan, aracısız bir şekilde 

milletimizle buluşmasını 
sağlamak”

Ürünlerin tüketiciye doğrudan ulaştı-
rılması amacıyla Migros ile çok faydalı 
bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Ge-
nel Müdür Karayama, “Çiftçilerimizin 
gelir düzeyi artmalı ki ülkemiz tarımı bü-
yüsün, milletimizin refahı artsın. 17 Böl-
ge Birliğimiz ve 1.625 Kooperatifimizle, 
çiftçilerimizden tarım ürünü 
alımını yapıyoruz. Bu kap-
samda 2016 yılında 350 
bin ton ürünü, 2017 
yılı ilk 10 ayında ise  
388 bin ton ürünü 
üreticilerimizden 
almış bulunuyo-
ruz. Yaş sebze ve 
meyve kategori-
sinde ise yak-
laşık 50 farklı 
ürünü, ülke ge-
nelinde yaklaşık 
350 adet Üretici 
Örgütü Belge-
si sahibi koope-
ratiften alıyoruz. 
Amacımız ürünlerin 
doğrudan, aracısız 
bir şekilde milletimizle 
buluşmasını sağlamak. Bu 

sayede hem küçük ölçekte üretim yapan 
çiftçimizin pazar kaygısını çözüyor, hem 
de tüketicilerimizin kaliteli ve ekonomik 
ürün tüketmelerine aracılık ediyoruz”” 
ifadelerini kullandı.

Karadeniz çiftçisinin kısıtlı ürün de-
senlerinde ve imkanlarda üretim yaptı-
ğına dikkat çeken Karayama, “Migros 
ile yıllardır süregelen işbirliğimiz böl-
gede çiftçilerin çay ve fındıktan sonra 
yeni bir üretim kalemine yönelmesine 
yardımcı oldu. Bu işbirliğini bundan 
sonraki süreçte de ayçiçeği, zeytinyağı, 
pirinç gibi paketli ürünlerde de gelişti-
rerek büyütmeyi ümit ediyoruz. Hedefi-
miz, çiftçimiz tarımsal üretimine devam 
etsin, biz onların girdi ihtiyaçlarını, ya 
da neye ihtiyaçları varsa onları en uy-
gun ve kaliteli olarak karşılayalım. Pa-

zarlamaları konusunda biz onlara 
aracılık edelim. Ülkemizin 

değerlerinden biri olan 
Migros gibi market zin-

cirleri ile de tüketici-
lerimize en kestirme 
yoldan, en sağlıklı 
bir şekilde ulaştı-
ralım ve bu zin-
cir hem tarımsal 
üretimin hem de 
ülke ekonomi-
sinin gelişimine 
katkı sağlasın. 
2009 yılından 
bu yana katlana-

rak büyüyen bu 
işbirliği ve çiftçi-

lerimize katkıların-
dan dolayı Migros’a 

teşekkür ediyoruz. Bu 
işbirliğimizi daha da geliş-

tirerek ülke tarımına ve çiftçisine hizmet 
etmeye devam edeceğiz” dedi. 

Migros olarak Doğu Karadeniz’de 
kivi üretimini desteklediklerini belirten 
Genel Müdür Yardımcısı Cem Rodoslu 
ise, “ 20 sene öncesine kadar tamamen 
ithal edilen kivi, bugün Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin desteği ve Migros’un alım 
garantisi ile Karadenizli çiftçi için çay ve 
fındığa ilave  bir ürün haline geldi. Doğu 
Karadeniz’de 1.200’den fazla küçük üre-
ticiden kivi alarak bölgenin ekonomik 
gelişimine katkı sağlıyoruz. Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile uzun yıllardır süre ge-
len, çok güçlü bir işbirliğimiz var. Ulaş-
tığımız çiftçi sayısı arttıkça üreticilerin 
potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru 
üretimle verimliliklerini artırmalarına 
katkı sağlıyoruz. Böylece tarım alanla-
rında mevcut ürünlerin yanı sıra bölge ve 
iklim şartlarına uygun yeni ürünler ekme-
ye başlıyorlar. Kooperatifleşme ile küçük 
üreticiler pazar kaygısından uzaklaşıyor, 
tarımda riskler azaltılarak fiyatlarda den-
ge sağlanıyor. Biz meyve-sebzede temin 
ettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını doğru-
dan üretici ve kooperatiflerden alıyoruz. 
Yılda 15 bine yakın üreticiye ulaşıyor ve 
standartlara uygun ürünlerine alım ga-
rantisi veriyoruz. Doğrudan alım yolu ile 
imha ve nakliye giderlerinde gerçekleş-
tirdiğimiz tasarrufla, ürünlerin tüketicile-
re en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyo-
ruz.” şeklinde konuştu. 

Söz konusu etkinlikte Tarım Kredi 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Kumaş, Trabzon Bölge Müdürü 
Süleyman Eğilmez, Merkez Birliği Pa-
zarlama Daire Başkanı Hakan Göktürk 
Şahin ile bölge müdür yardımcıları, ilgili 
müdür ve personel de hazır bulundu.

Tarım Kredi ile Migros 
arasındaki işbirliği 
kapsamında Doğu 
Karadeniz Bölgesindeki 
ortaklardan kivi 
alımlarına başlandı. 

TARIM KREDİ, 
MİGROS 
işbirliği ile 
kivi alımlarına 
başlandı
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Ürün değerlendirme faaliyetleri çerçe-
vesinde 2017 yılı başından itibaren 
belirli Bölge Birlikleri ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Birlik iş-
birliği ile sözleşmeli bakliyat üretimi projesi 
başlatıldı.

Proje ile Konya, Ankara, Kayseri, Samsun Bölge 
Birlikleri faaliyet alanında üretim yapan çiftçilerce 
üretilen; nohut, mercimek, fasulye ve çeltiğin değe-
rinden, üreticiler lehine oluşturulan fiyatlardan alın-
ması hedeflendi.

Bu proje kapsamında tohumdan hasada kadar 
Bölge Birlikleri personelinin rehberliğinde üreti-
cilerce üretilen nohut, mercimek, fasulye ve çeltik 
Tarım Kredi Birlik paketleme ve ürün işleme tesis-
lerinde nihai tüketicilere sunulmaya hazır hale ge-
tirildi.

Böylece tüketime hazır hale getirilen bakliyat 
ürünleri de Tarım Kredi Kooperatiflerinin yapmış 
olduğu işbirlikleri çerçevesinde ulusal market zinci-
ri CarrefourSA raflarındaki yerini aldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının 
sözleşmeli olarak ürettiği bakliyatlar, 
ortak ürünlerinin değerlendirilmesi 
faaliyetleri kapsamında CarrefourSA 
raflarındaki yerini aldı.

Tarım Kredi ve CarrefourSA işbirliği

Mersin Bölge Birliğine bağlı Erzin ve Misis Tarım 
Kredi Kooperatiflerinden ürün değerlendirme 
kapsamında alınan mandalina ve portakallar ulusal 
market zincirlerinden CarrefourSA’ya sevk edildi.

Mandalina alımının yapıldığı 
Erzin Kooperatifini ziyaret 

eden Mersin Bölge Müdürü Hilmi 
Tunahan Eyice; “Tarım sektöründe 
önemli bir yere sahip olan narenci-
ye,  bölgemiz açısından da büyük 
bir öneme sahiptir. Dünyada naren-
ciye üretimi yaklaşık 140 milyon 
ton olup Çin, Brezilya ve ABD ilk 
sırada yer alan ülkelerdir. Ülke-
miz yaklaşık 4 milyon ton üretim 
ile dünyada ilk on ülke içinde yer 
almaktadır. Son yıllarda bölgemiz-
de narenciye üretiminin her geçen 
yıl arttığı, üreticilerin ürettikleri 
ürünleri pazarlama noktasında sı-
kıntılar yaşadığı bilinmektedir. Bu 
bakımdan zor zamanda çiftçinin 
yanında olan kurumumuz ulusal 
market zincirlerinden CarrefourSA 

ile işbirliği yaparak ortaklarımız-
dan portakal ve mandalina alımı 
yapmaktadır.”

Bölge olarak ilk defa bu kadar 
yüksek miktarlarda bir alım ya-
pıldığını belirten Eyice, bölgesel 
olarak yoğun yetiştirilen mandali-
nanın alımı noktasında görevli per-
sonel nezaretinde kesim yapıldığını 
ve tüketicilerin beğenisi noktasında 
alıma devam edeceklerini belirtti.

Eyice ayrıca, bu ürünün alımı 
noktasında büyük bir özveri gös-
teren Erzin ve Misis Kooperatifle-
rinin personeline ve bu protokolün 
hazırlanmasında emeği bulunan 
Merkez Birliği Pazarlama Daire 
Başkanlığına çalışanlarına destek-
lerinden dolayı teşekkür etti. 

Akdeniz’in turuncu altını raflarda yerini aldı
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Bereket Sigorta ve Bereket 
Emeklilik acenteleri 17-19 
Kasım tarihleri arasında 

“Hayatınızın b planı” konseptiyle, 
Antalya’da bir araya geldi. Top-
lantıda Bereket Sigorta ve Bereket 
Emeklilik yöneticileri 2017 yılını 
değerlendirerek, 2018 hedeflerini ve 
stratejilerini acenteleri ile paylaştı. 

Toplantıda konuşan Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü ve Bereket 
Sigorta Bereket Emeklilik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ayhan Karayama, şunları 
kaydetti: 

“Bu toprakların anahtar kavramla-
rından, ’Bereket’i sigorta şirketlerine 
isim olarak seçen Tarım Kredi’nin; kök-
lü geçmişinden ve yaygın teşkilat yapı-
sından aldığı güçle Bereket Sigorta ve 
Emeklilik şirketlerinin sektöre önemli 
kazanımlar katacağına inanıyorum. Bu-
nun için siz değerli acentelerimize her 

zaman ihtiyacımız var.  2017 yılını geri-
de bırakırken neler yaptık diye arkamıza 
baktığımızda Bereket Sigorta ve Bereket 
Emeklilik’in reorganizasyon ve alt yapı 
süreçlerinin çoğunu tamamladığını söy-
leyebiliriz. Satış ve satış sonrası hizmet 
kalitesini artırmak için almamız gereken 
yol olduğunu biliyoruz ve en iyisini ya-
pabilmek için çalışıyoruz. 2018 yılına 
bu çalışmaları tamamlayarak girdiğimiz 
de rekabet açısından oldukça zor oldu-
ğunu bildiğimiz sigortacılıkta sektörün 
önemli oyuncuları arasında olacağımız-
dan hiç şüphem yok. Tüm bu süreçleri-
miz tamamlandığında 2018 yılında daha 
da güçlenmiş bir marka olacağız.” 

Bundan önce olduğu gibi şimdi de 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ge-
rekli desteği vermekten çekinmeyecek-
lerini ifade eden Karayama, “Marka bi-

linirliğini artırmak ve marka değerimizi 
korumak için 2018 yılında sürekli bir 
iletişim planı oluşturacağız. Yeni ürün-
ler geliştirerek siz değerli acentelerimiz-
le rekabet gücümüzü artıracağız. Burada 
bu ailenin bir parçası olarak acenteleri-
miz ile bulunmaktan mutluluk duyuyo-
rum.” dedi.

Bereket Sigorta ve Bereket Emekli-
lik Genel Müdür Vekili Balkan Akbaş 
ise reorganizasyon ve teknik altyapı ça-
lışmalarında 2017 yılını değerlendirir-
ken, gerek yeni ürün çalışmaları, gerek 
teknik yeterlilik gerekse insan kaynağı 
açısından 2018 yılına hazır bir şekilde 
gireceklerini ifade etti. 

Akbaş sözlerine şöyle devam etti: 
“Bereket ailesi olarak acentelerimizle 
bir araya gelmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bereket Sigorta ve Bere-

ket Emeklilik ailesi olarak, güçlü bir 
altyapı, insan kaynağı ve dağıtım ka-
nallarımız ile geleceğe emin adımlarla 
yürümekteyiz. Acentelerimiz ile büyü-
meye ve büyük başarılara imza atmaya 
devam edeceğiz” 

Sigorta acente temsilcisi Hakan 
Özgün’ün konuşmasıyla devam eden 
program, Yönetim Kurulu Başkanı Ka-
rayama’nın moderatörlüğünde gerçek-
leşen soru-cevap şeklindeki söyleşiyle 
noktalandı.

Toplantıda verimlilik ve üretim ka-
tegorilerinde ilk üç acenteye Bereket 
Sigorta ve Bereket Emeklilik Yönetim 
Kurulu tarafından ödülleri takdim edildi.

Bereket Sigorta ve Bereket Emekli-
lik acenteleri, toplantının ardından fasıl 
eşliğindeki gala yemeğinde bir araya 
geldi.

Bereket Sigorta ve 
Bereket Emeklilik’in 
Türkiye genelindeki 
acenteleri Antalya’da 
bir araya geldi. 
600’ü aşan acente 
ile hizmet veren 
Bereket Sigorta’nın 
Acenteler Toplantısı’na 
240’u aşkın acente 
katıldı. İki gün süren 
organizasyonda 2017 
yılı değerlendirilirken, 
2018’e ait proje ve 
hedefler paylaşıldı.

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 
Acenteleri Antalya’da buluştu
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Ankara’da gerçekleştirilen 
eğitim programına Bakan 
Fakıbaba ile Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü ve Genel Müdür Ayhan Kara-
yama katıldı.

 “Bütün çiftçilerimize, örnek 
olmalısınız”

Yeni istihdam edilen personelin en 
büyük görevinin çiftçileri bilgiyle bu-
luşturarak Türk tarımı ve hayvancılığını 
daha da ileriye taşımak olması gerektiği-
ni belirten Bakan Fakıbaba, “Türkiye’de 
bazı şeyler çok kolay, bazı şeyler ise çok 
zordur. Arkadaşlar eğer işinizi severek 
yapıyorsanız, isteyerek yapıyorsanız 
ben insanlara yardımcı olacağım, fay-
dalı olacağım, ben işimi en iyi yapaca-
ğım diyerek hareket ediyorsanız başarılı 
olursunuz. Şimdi burada 484 yeni arka-
daşımız var, ben olsam şöyle düşünür-
düm; 8 bin kişilik bir ailenin içerisinde 
birinci ben olacağım, en çok ben fayda-
lı olacağım, en iyi ben üreteceğim, en 
iyi ben insanlarla irtibat kuracağım, en 
iyi hizmeti ben vereceğim demelisiniz. 
Kendinize hedefler koyarak hareket et-

melisiniz. Bir hedefiniz olduğu zaman, 
o da sizi alıp başka yerlere götürüyor.  
Ülkemizin sizlere çok ihtiyacı var. Emin 
olun çok çalışmanız lazım. Yani 8 saat 
değil 18 saat çalışmanız lazım. Bütün 
çiftçilerimize, örnek olmalısınız. Bizim 
en önemli görevlerimizden birisi çiftçi 
kardeşlerimizi bilgi ile buluşturmaktır. 
İnsanlar çalıştıkça sağlıklı olur, çalıştık-
ça mutlu olur. İnsanlar başkalarına yar-
dımcı olduklarında sağlıklı olurlar. Si-
zin gibi genç arkadaşların ülke  tarımına 
ve hayvancılığına çok şeyler katacağına 
inanıyorum.” dedi.

“Bakanlık olarak, Tarım Kredi ile 
birbirimizi tamamlıyoruz.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı ile Tarım Kredi’nin ortak amaç doğ-
rultusunda birbirlerini tamamladıklarını 
belirten Bakan Fakıbaba,” Biz kendi gı-
damızı ürettiğimiz sürece Allah’ın izniy-
le bize hiç kimsenin gücü yetmez. Ben 
hep şunu söylüyorum. Kendi gıdasını 
üretemeyen ülkeler tam bağımsız sayı-
lamazlar. Sizler bu aileye katıldıktan 
sonra Tarım Krediye, ülke tarımına ve 
hayvancılığına çok büyük katkılar yap-
mak zorundasınız. Bunu yapmak sizin 
elinizde. Bunu isterseniz yapabilir ve 
başarabilirsiniz. Genç, pırıl pırıl arka-
daşlarsınız. Ben sizin hem kooperatifi-
mize hem ülkemiz tarımına çok büyük 
katkılar da bulunacağınıza inanıyorum 
ve yeni görevlerinizde hepinize başarı-
lar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Bakanlığımız ile koordineli 
çalışmaya devam edeceğiz.”

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü ise, “Ben Bursa’nın 
İnegöl ilçesinde çiftçilik ile uğraşıyo-
rum aynı zamanda çiftçi babanın, çiftçi 

evladıyım. Halen hayvancılık ve mey-
vecilik ile uğraşıyorum. Eğer İnegöl’de 
Bakanlığımızın destekleri ve Tarım 
Kredi Kooperatifi olmasaydı, inanın be-
nim yüküm 2 kat artacaktı. İnegöl gibi 
bir ilçede 8 tane kooperatifimiz var. 
Gübre, mazot ve benzeri tarımsal gir-
dilere istediğimiz zaman, uygun fiyat-
larla ulaşabiliyoruz. Tarım Kredi olarak 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da devletimizin tarım politikalarına her 
türlü desteği vererek, bakanlığımız ile 
koordineli çalışmaya devam edeceğiz. 
Sayın Bakanım eğer bize dokunursanız, 
yaklaşık 5 milyon çiftçiye dokunmuş ol-
duğunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla 
bizim sıkıntılarımızı her zaman sizlere 
getireceğiz, sizlerden yardım isteyece-
ğiz. Burada bulunan 500 arkadaşımız 
bugünü hiç unutmayacaklar. İş hayatla-
rına başladıkları ilk günde, bu toplantı-
mıza katıldınız, bize onur verdiniz. Ben 
sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm 
arkadaşlarımıza da meslek hayatlarında 
başarılar diliyorum” dedi.

“Kurumumuzu büyütme 
amacımıza çok önemli katkılar 
vereceğinizi ümit ediyorum”
Yeni personele hitap eden Genel 

Müdür Karayama ise, “Sizlerin, Ku-
rumumuzu büyütme amacımıza çok 
önemli katkılar vereceğinizi ümit edi-
yorum. Bu kuruma yeterli ve beklenen 
katkıyı sunabilmeniz için kurumla ilgili 
bilgi sahibi olmanız ve faaliyetlerimiz-
le ilgili yetiştirilmeniz gerekiyor. Bu 
aşamada sizlere düşen; işinizi sevme-
niz, emek vermeniz, çaba göstermeniz, 
sevgi ve saygı içinde çalışmanızdır. 
Sevgi ve saygının olmadığı yerde bere-
ket olmaz ki bereket bizim için son de-
rece önemlidir. Ben sizlerin bu konuda 
başarı göstereceğinize inanıyor, bunu 
gözlerinizde görüyorum. Sizler, Tarım 
Kredinin güçlü kurumsal yapısını kav-
rayarak yeri geldiğinde bizlere öncülük 
edeceksiniz. Nasıl çalıştığımızı ve kim-
lere hizmet götürdüğümüzü göreve baş-
ladığınızda çok daha iyi anlayacaksınız. 

Bakan Fakıbaba: “En iyi hizmeti ben vereceğim demelisiniz”

Tarım Kredi 
Kooperatifleri 2017 Yılı 
Personel Oryantasyon 
Eğitimine katılan 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, 
yeni istihdam edilen 
personele görevlerinde 
başarılar diledi.
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Bakan Fakıbaba: “En iyi hizmeti ben vereceğim demelisiniz”

Sizlerden beklentimiz; gerek yapacağınız başarılı 
çalışmalarla gerekse ülkemiz çiftçisine vereceğiniz 
hizmetlerle hatırlanan insanlardan olmanızdır. İşi-
nize gönülden bağlanmanızı diliyor, hepinize kuru-
mumuza vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden 
teşekkür ediyorum.” dedi.

“Üreten Büyük Türkiye Yolunda Daima 
Çitçimizin Yanındayız”

Tarım Kredi Ailesi olarak, 2017 yılını “kal-
kınma, büyüme ve atılım yılı” olarak ilan ettik-
lerini belirten Karayama, “17 bölge birliği, 1625 
kooperatif, 194 hizmet bürosu, 12 şirketi ve 8 bin 
çalışanı ile 1 milyon çiftçi ortağı ve ülke çiftçi-
sine hizmet veren büyük bir ailedir.  Tarım Kre-
di Kooperatifleri, bugün 21 Milyar TL aktif bü-
yüklüğe, 11 milyar TL ciroya ve 7.5 Milyar TL 
kredi hacmine ulaşmıştır. Kurumumuzun 2002 
yılında 887 Milyon TL olan öz sermayesi 2016 
yıl sonu itibariyle 5,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Bu çerçevede şirketlerimiz ile yaklaşık “640 mil-
yon liralık” yeni yatırım planlayarak uygulamaya 
koyduk. Sigorta şirketleri, 4 yeni yem fabrikası, 
Adıyaman’da yapılan badem ve fıstık işleme te-
sisi, Balıkesir Gömeç'teki zeytinyağı fabrikası,  
Kırklareli’nde ayçiçek yağı fabrikası, ülkemizin 
5 farklı noktasında 330 bin ton Lisanslı Depo 
yapılması, hayvancılık ve tohumculuk tesisi ya-
tırımları, mevcut tesislerde kapasite artırım ve 
iyileştirme yatırımlarıyla 400 civarında yeni is-
tihdam oluşturmayı hedefledik. Bunun yanında 
bir yandan çiftçilerimize daha iyi hizmet götü-
rürken ülke istihdamına da katkı sağlamış olaca-
ğız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Hükümetimizin, Bakanlığımızın, ortaklarımızın 
ve özverili çalışanlarımızın destekleriyle ülke 
tarımına ve çiftçisine hizmet etmeye devam ede-
ceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bizler 
üreten büyük Türkiye yolunda daima çitçimizin 
yanındayız.” şeklinde konuştu.

Eğitim programında genel müdür yardımcıla-
rı, daire başkanları, ilgili birim müdürleri ve per-
sonel de hazır bulundu.
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Tarım Kredi Kooperatiflerince 
Bölge Birliklerine bağlı koopera-
tiflerde çalıştırılmak üzere istih-

dam edilecek aday memurlar için TRT 
Arı Stüdyosu’nda tören düzenlendi.

Törene başta Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Da-
niş olmak üzere Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Genel 
Müdür Ayhan Karayama, Koop-İş Sen-
dikası Başkanı Eyüp Alemdar, Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Denet-
çiler, Genel Müdür Yardımcıları, Daire 
Başkanları, Birim Müdürleri, Bölge Mü-
dürleri ve iştiraklerin yetkilileri katıldı

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 
göreve yeni başlayacak olan perso-
nel için düzenlenen törende konuşan 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Daniş,  “Ülke tarımına hiz-
met edecek 484 genç arkadaşımızla 
bir arada olmak ve onların ideallerine, 

heyecanlarına ortak olmaktan büyük 
mutluluk duymaktayım.” dedi.

Tarımın insanlığın en kadim uğraşı 
olduğunu ifade eden Daniş, “Tarım sek-
törü, halkımızın gıda ihtiyacının güven-
ce altına alınması bakımından oldukça 
stratejik bir sektördür. İnsan yaratıldığı 
günden bu güne dek topraktan geçimini 
sağlamıştır.” sözlerini kaydetti..

TARIM KREDİNİN KENDİNE AİT 
KÜLTÜRÜ VAR

Daniş, Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin Türkiye’nin en köklü kurumla-
rından bir tanesi olduğuna dikkat çe-
kerek; “Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
kendisine ait bir kültürü vardır. Sizler 
de zamanla daha iyi anlayacaksınız ki 
çok büyük bir aileniz var. Bu, insa-
nın kendisini güvencede hissedebile-
ceği, ihtiyacı olan bir gruba ait olma 
içgüdüsünü de tamamlayan en büyük 
nimetlerden bir tanesidir.” ifadelerini 
kullandı.

Daniş son olarak göreve yeni başla-
yacak olan personele hitaben; “Yapılan 
sınav ve incelemeler neticesinde yak-
laşık 500 arkadaşımız bu kurumda ça-
lışmayı hak etmiş. Benim sizlerden ilk 
önce isteyeceğim heyecanınızı ve ide-
alizminizi kaybetmemeniz. Her zaman 
yeniliğin peşinde olun. Yaptığınız işi, 
bölgenizdeki ürünlerin katma değerini 
nasıl artırabilirim. Üreticinin ekmeğini 
nasıl çoğaltabilirim. Türk tarımını nasıl 
daha ileriye götürebilirim bunun arayı-
şında olun.  Bugün Avrupa’da tarımda, 
gayrisafi milli hasılada birinci; dünya-
da da zaman zaman yedi, bazende se-
kizinci sırada yer alıyoruz. Sizler bu 
uğurda çalıştıkça inanıyorum ki sizin 
bu dinamizm ve heyecanınızla dünya-
daki sıralamamız daha üst basamaklara 

tırmanacaktır. Yeni görevleriniz önce 
size sonra Tarım Kredi camiasına ve 
Türk tarımına hayırlı uğurlu olsun şek-
linde konuştu. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Külcü, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
Türkiye’de tarımsal kooperatifçiliğin 
lider kuruluşu olduğuna dikkat çeke-
rek; “Biz, gece gündüz demeden zorlu 
şartlarda üretim yapmaya çalışan, ek-
meğini taştan çıkaran eli nasırlı üretici-
lerimizin ödedikleri sermayelerle oluş-
turduğu bir kurumuz.” dedi.

Tarım ve gıda üretiminin sadece bu-
günün değil geleceğin de meselesi ha-
line geldiğini vurgulayan Külcü, “Gıda 
üretmek, insanların beslenmesini sağ-
lamak gelecekte daha zor olacak. Bu 
sebeple tarımın önemi daha da artacak. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığının da su ve toprak kaynaklarının 
korunması ile gıda güvenliğinin sağ-
lanması öncelikli gündemi haline gel-
miştir. Tarım Kredi Kooperatifleri ola-
rak bizler de bu bilinçle Bakanlığımız 
ile kooordinasyon içerisinde üzerimize 
düşeni yapma gayretini gösteriyoruz.”  
diye konuştu.

EDİRNE'DEN KARS'A GİDECEK 
KAPINIZ VAR

Külcü, “Bugün aramızda bulunan 
genç arkadaşlarımız da yurdumuzun 
farklı köşelerinde yer alarak kurumu-
muzun gücüne güç katacak. Bu sayede 
Türk tarımına sağladığımız katkıyı ar-
tırarak devam ettireceğimize inancım 
tam. Bu gün itibariyle yaklaşık sekiz bin 
çalışanı olan Tarım Kredi Kooperatifle-
ri mensubu olmak gurur ve onur verici. 
1626 noktada var olan Tarım Kredi Ko-
operatifleri çalışanı olarak,  Edirne’den 

Kars’a nereye giderseniz gidin çalacak 
bir kapınız mutlaka vardır.” diyerek gö-
reve yeni başlayan gençlere hayırlı ol-
dun temennisinde bulundu.

Kooperatifçiliğin işbirliği, yardımlaş-
ma ve birlikte iş yapma anlamına geldi-
ğini ifade eden Genel Müdür Karayama, 
“Dünya nüfusunun yüzde 10’u koopera-
tiflere üye. Avrupa’ya baktığımızda yüz-
de 70-80’lere varan bir kooperatifleşme 
görüyoruz. Yani aslında gelişmenin te-
melinde kooperatifçilik var. Türkiye’de 
bu, dünya ortalamasının altında maale-
sef. Ama ülkemizde tarım sektöründe 
kim var dediğimizde de ilk akla gelen 
şüphesiz Tarım Kredi Kooperatifleridir.” 
dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri hakkın-
da katılımcılara bilgi veren Karayama, 
“Tarım Kredi Kooperatifleri; bugün 17 
bölge birliği, 1625 kooperatifi, 194 hiz-
met bürosu, 12 şirketi ve 8 bin çalışanı 
ile 1 milyon çiftçi ortağı ve ülke çiftçisi-
ne hizmet veren büyük bir ailedir. Tarım 
Kredi Kooperatifleri, bugün 21 Milyar 
TL aktif büyüklüğe, 11 milyar TL ci-
roya ve 7.5 Milyar TL kredi hacmine 
ulaşmıştır. 2000'li yıllarda Dünya Ban-
kası ve IMF tarafından kapatılması ve 
personel sayısının azaltılması amacıyla 
çalışmalar yapılan Tarım Kredi Koope-
ratifleri, 2004 yılından sonra çiftçimi-
zin, kooperatiflerine sahip çıkması ve 
personelimizin gece gündüz demeden 
çalışması neticesinde günden güne bü-
yümüştür.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ön-
celikle ortaklarının gübre, yem, mazot 
ve tohum gibi girdi ihtiyaçlarını en 
kaliteli ve uygun fiyatlı olacak şekil-
de karşıladığını belirten Genel Müdür 
Karayama, çiftçinin piyasada kendisini 
yalnız hissetmemesi adına ürettikleri 

Tarım Kredi 
Kooperatiflerince 
Bölge Birliklerine 
bağlı kooperatiflerde 
çalıştırılmak üzere 
istihdam edilecek 484 
aday memur, atama 
yazılarını Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet 
Daniş’in katıldığı 
törenle teslim aldı.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE ATAMA HEYECANI
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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE ATAMA HEYECANI

ürünlerinin değerlendirilmesi ve pa-
zarlanması konusunda da şirketleri ile 
hizmet sunduğunu söyledi.

Karayama konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Tarım Kredi Kooperatifleri, ağırlık-
lı olarak küçük ölçekli üreticilere kredi 
kullandırmaktadır. Bu kredilerin yüzde 
80’ini ise ayni krediler oluşturmaktadır. 
Yani Tarım Kredi, çiftçilerimizin; gübre, 
mazot, tohum, zirai ilaç, yem, makina 
ekipman gibi ihtiyaçlarını en uygun fiyat 
ve kalitede karşılamaktadır.

Göreve geldiğimizden bu yana yani 
yaklaşık iki yıldır, büyüme için önemli 
adımlar attık. Şirketlerimiz ile yaklaşık 

640 milyon liralık yeni yatırım planlaya-
rak uygulamaya koyduk. Sigorta şirket-
leri, 4 yeni yem fabrikası, Adıyaman’da 
yapılan badem ve fıstık işleme tesisi, 
Balıkesir Gömeç'teki zeytinyağı fabri-
kası,  Kırklareli’nde ayçiçek yağı fabri-
kası, ülkemizin 5 farklı noktasında 330 
bin ton lisanslı depo yapılması, hayvan-
cılık ve tohumculuk tesisi yatırımları, 
mevcut tesislerde kapasite artırım ve 
iyileştirme yatırımlarıyla 400 civarın-
da yeni istihdam oluşturmayı hedefle-
dik. Tarım Kredi Kooperatifleri ürün 
değerlendirme faaliyetleri kapsamında 
da başta ayçiçeği, dane mısır, buğday, 
arpa, çeltik, çay ve meyve-sebze olmak 

üzere, 40’a yakın tarımsal ürünü değer 
fiyatından almaktadır.

İŞİNİZİ SEVİN, EMEK VERİN
Tarım Kredi, ulusal market zincirle-

ri ile yapılan protokollerle 2017 yılında 
çiftçimizden 20 bin ton yaş meyve ve 
sebze alımı gerçekleştirmeyi hedeflemiş, 
ilk 9 aylık dönemde bu kapsamda 9 bin 
ton ürün kooperatiflerden aracısız olarak 
market zincirlerine teslim edilmiştir.”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin sözü 
edilen faaliyetleri insan kaynağıyla yap-
tığını kaydeden Karayama konuşmasını; 
“Bugünden itibaren sizler de bu insan 

kaynağına dahil oluyorsunuz. Bu aşama-
da sizlere düşen; işinizi sevmeniz, emek 
vermeniz, çaba göstermeniz, sevgi ve 
saygı içinde çalışmanızdır.  Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Hüküme-
timizin, Bakanlığımızın, ortaklarımızın 
ve özverili çalışanlarımızın destekleriyle 
ülke tarımına ve çiftçisine hizmet etmeye 
devam edeceğiz.” sözleriyle noktaladı. 
Konuşmaların ardından, Bakan Yardım-
cısı Daniş, Yönetim Kurulu Başkanı 
Külcü, Genel Müdür Karayama ve Sen-
dika Başkanı Alemdar tarafından, farklı 
bölgelerden temsilen belirlenen memur 
adaylarına atama yazıları takdim edildi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama’nın da, 
1. oturumuna konuşmacı olarak 

katıldığı zirvede tarımsal finansın gele-
ceği masaya yatırıldı.

İki gün süren zirveye sektördeki 
paydaşların yanı sıra 13 kamu kurumu, 
6 üniversite, odalar, birlikler ve koo-
peratiflerden oluşan 27 sivil toplum 
kuruluşu, 21 banka ve 5 sigorta şirke-
tinin temsilcileri katıldı. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Dr. Durali Koçak’ın konuşması 
ile başlayan zirveye çalışma gruplarının 
oturumları ile devam edildi.1. grupta 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölü-
münden Prof. Dr. Gökhan Özertan mo-
deratörlüğünde “Tarımsal Finansman 
ve Geleceği”; 2. Grupta Ankara Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümünden Prof. Dr. Erdoğan Güneş 
moderatörlüğünde “Tarımsal Finans-
man Kaynakları ve Geliştirilmesi”; 3. 
grupta ise Hazine Müsteşarlığı, Müste-
şar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç mode-
ratörlüğünde “Tarımsal Finansman ve 
Sigorta” konuları tartışıldı.

ICA Genel Kurulu ve Küresel Kon-
feransı Malezya’nın başkenti Ku-

ala Lumpur’da 13-17 Kasım 2017 

tarihleri arasında yapıldı. Genel Ku-
rul’da kullanılan 691 oyun 671’ini 
alan Arjantinli kooperatifçi Ariel 

Guarco, ICA’nın yeni başkanı oldu.
Malezya’nın tarım ve koopera-

tifçilik alanlarıyla ilgili daha ge-
niş bilgi sahibi olunması amacıyla 
ICAO Tarımsal Örgütler ve Koo-
peratifleri tarafından, saha ziyaret-
leri düzenlendi. Bu kapsamda Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri 
İbrahim Ethem Üstüner, Mehmet 
Şahin, Yaşar Terzi ve Denetçi İlhan 

Saltık ile Pazarlama Daire Başkanı 
Göktürk Hakan Şahin’den oluşan 
heyet te “Koperasi Serbaguna Iman 
Malaysia Berhad ve Koperasi Pe-
gawai-pegawai MARDI (KoMAR-
DI) Berhad” Kooperatiflerinde ince-
lemelerde bulundu.

Ayrıca Genel Kurul öncesi, Rus-
ya Federasyonu Tüketim Koopera-
tifleri Birliği Centrosoyuz ile ortak 
bir toplantı yapıldı. Centrosoyuz 
Başkanı Dimitry Zubov’un isteği ile 
yapılan toplantıya Tarım Kredi Ko-
operatifleri Merkez Birliği heyeti 
katıldı. Rus heyeti Başkanı Zubov 
yaptığı konuşmada Türkiye ile iliş-
kilerine kooperatifleri de eklemek 
istediklerini söyledi. Rus heyetinden 
Nikita Goldsmit ise, Coop Connect 
olarak adlandırılan projeyi tanıtan 
bir sunum yaptı ve Türkiye’nin de bu 
networke katılmasını önerdi. Daha 
sonra Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
ürünleri konusunda Pazarlama Dai-
re Başkanı Göktürk Hakan Şahin bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Heyet, ICA tarafından düzen-
lenen saha incelemesi kapsamında 
“National Land Finance Cooperati-
ve Society (NLFCS Coop) ve Bank 
Rakyat” Merkezlerini de ziyaret etti.

Tarım Zirvesi, Antalya’da yapıldı

Tarım sektörünün güçlü büyüme po-
tansiyeli ile daha geniş ürün yelpazesin-
de finansman desteğine ihtiyaç duyuldu-
ğunun belirtildiği zirvede sektörün artık,  
“tohumun toprağa düşmesinden ürünün 

hasat edilmesine kadar” değil, “çiftlik-
ten çatala” her adımda finanse edilme 
ihtiyacı içerisinde olduğunun altı çizildi.

Zirveye Tarım Krediyi temsilen, 
Genel Müdür Yardımcısı Mahmut 

Güngör ve Krediler ve Mali İşler Da-
ire Başkanı Yahya Altınkaya, Antalya 
Bölge Müdürü İbrahim Kamil Kabalar 
ve Krediler Müdürü Kenan Kamil Ye-
nice de katıldı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin de üyesi olduğu 
Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) Seçimli 
Genel Kurulu ve Küresel Konferansı Malezya’da 
gerçekleştirildi.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu, ICA Genel Kuruluna katıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Tarımsal Finans 
Zirvesi, 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya Akra Barut Otel’de yapıldı. 
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Kırsal alanda tarımsal üretime yönelik projelerin 
desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan 
“Genç çiftçi Projelerinin Desteklenmesi” kap-

samında Ankara Bölge Birliği faaliyet alanında hayvan 
teslimleri yapıldı.

Proje kapsamında Haymana ilçesi Karahoca köyün-
de en az 100 m²’lik (80 baş kapasiteli) kapalı alanı olan 
küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve en az 20 adet kü-
çükbaş hayvan alımından oluşan projesi ile Yunus Emre 
Yüksel’e Ankara Bölge Müdürü Veli Altunkaş ve Hay-
mana İlçe Tarım Müdürü Şaziye Emel Varol tarafından 
20 adet küçükbaş hayvan teslimi yapıldı.

Aynı gün içerisinde Uruş ve Yağcıoğlu Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin faaliyet alanı içerisinde bulunan genç 
çiftçilere de küçükbaş hayvan teslimleri gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Veli Altunkaş teslimlerle ilgili; “Ta-
rım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımıza ve üre-
ticilerimize her türlü desteğin verilmesinde katkımızı 
esirgemeyeceğiz. Genç çiftçimize hayırlı olmasını te-
menni ediyorum.” dedi.

Genç Çiftçiye 
Destek Tarım 
Krediden...

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri işbirliğinde “Genç 
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi” 
kapsamında hayvan teslimleri 
gerçekleştirildi.

Malatya Bölge Birliği faaliyet alanında bu-
lunan 9 ilde genç çiftçi projeleri onayla-

nan 178 üreticinin 166’sının proje kapsamındaki 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan tesisleri tamam-
lanarak hayvan dağıtımına başlandı.

Proje kapsamında, Van ve Bitlis illerindeki 
kooperatiflerin faaliyet alanında bulunan, 25 
genç çiftçiye toplam 75 adet büyükbaş, Malat-
ya iline bağlı kooperatiflerin faaliyet alanındaki 
14 genç çiftçiye de toplamda 280 adet küçükbaş 
hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. 

Malatya 

Bölge

Ankara 

Bölge
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350 çiftçiye nohut ve fiğ to-
humu dağıtımının yapıldığı 

törende konuşan Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı Şahin, 
“Toprağın nimetini görmek, 
bunun faziletini ve rahmetini 
artırmak için bizim hiç kimse-
ye muhtaç olmadan çalışmamız 
gerekiyor.” dedi. 

“Toprakla uğraşan herkesin 
başımızın üstünde yeri var” di-
yen Şahin, Anadolu'nun hazi-
nesi olan ürünleri dış destek al-

madan yetiştirmenin çok önemli 
olduğunun altını çizdi.

Göreve başlarken 1027 
projenin içinde tarımsal proje-
ler olmadığını ifade eden Baş-
kan Şahin, tarımsal alanda en 
büyük destekçilerinin çiftçiler 
ve oda temsilcileri olduğunu 
hatırlattı. İnsanlar kendilerin-
den yol, su, park-bahçe gibi 
alanlarda hizmet beklerken; 
belediyenin tarımsal alanlarda 
çiftçilere tohum, gübre, kuzu, 

keçi, arı dağıtımı gibi projeler 
yaptıklarını kaydetti.

Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanı İbrahim Yılmaz ise, 
nohut ve fiğ tohumlarının Ta-
rım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
TAREKS’ten tedarik edildiğini 
belirterek, Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürü Ayhan Karayama ve 
Gaziantep Bölge Birliği Müdü-
rü Mehmet Aksoy’a desteklerin-
den dolayı teşekkürlerini iletti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çiftçilere Tarım 
Kredi Kooperatifleri iştiraki TAREKS’ten tedarik edilen, fiğ tohumu ve 
nohut dağıtımı gerçekleştirildi. 

Çiftçilere fiğ tohumu ve nohut dağıtıldı

Samsun Bölge Müdürü 
Mustafa Doyurucu-
oğlu ve Bölge Müdür 

Yardımcısı Şemis Kalem, 
Terme Tarım Kredi Koo-
peratifinin soya fasulyesi 
alım merkezine ziyaret ger-
çekleştirerek, ürün alımı ile 
ilgili, Kooperatif Müdürü 
Necip Ayhan Yetgin’den 
bilgi aldılar. Ürün alım mer-
kezi ziyaretinde, çiftçilerin 
ürünlerinin değerlendiril-
mesi kapsamında ürün alım 
yelpazesini her geçen gün 
genişlettiklerini ifade eden 
Bölge Müdürü Mustafa Do-
yurucuoğlu, “Üreticilerin 

yetiştirmiş oldukları ürünle-
rinin değerini bulması, yeni 
pazar imkânlarının ortaya 
çıkması ve daha çok çiftçi-
mize ekonomik fayda sağ-
lamak için çalışmalarımız 
devam etmektedir. Ürün 
değerlendirme faaliyetleri 
sonucunda ortaklarımızdan 
almış olduğumuz destek ve 
kooperatiflerimize duyulan 
güven devamlı artmaktadır. 
Bu bakımdan kooperatif-
lerimiz tarafından ilk kez 
alımı yapılan soya fasulye-
sinin çiftçilerimize ve ku-
rumumuza hayırlı olmasını 
dilerim.” şeklinde konuştu.

Soya Fasulyesi
Samsun Bölge Birliğine bağlı Tarım 
Kredi Kooperatiflerinde devam 
etmekte olan ürün alımlarına karpuz 
ve soğandan sonra soya fasulyesi 
de eklendi.

Türkiye’nin önemli 
soğan üretim bölge-

lerinden olan Ankara’nın 
Polatlı ilçesinde hasat 
dönemi başladı. Ankara 
Bölge Birliği’ne bağlı 
Polatlı Tarım Kredi Koo-
peratifi, ortak ürünlerinin 
değerlendirilmesi kap-
samında soğan alımına 
başladı.

Alımlar, soğan üretici-
si ortakların ürünlerini de-
ğerlendirmek ve ürünlerin 
aracısız olarak tüketiciye 
ulaştırılmasını sağlamak 
amacıyla CarrefourSA ile 
işbirliği yapılarak  ger-
çekleştirildi. 

Üreticiler gerçekleşti-
rilen alımları memnuni-
yetle karşıladı.

Samsun 

Bölge

Çiftçinin 
yüzü 
gülüyor

Ankara 

Bölge

Gaziantep

Bölge
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Soğuğa dayanıklı fasulye geliştirildi...
Sırada biber ve 
domates var... 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Kantar, 4 dereceye 
karşı soğuk stresi ve kuraklığa karşı direnç gösteren fasulye geliştirdiklerini söyledi. Prof. 
Dr. Kantar, "Lezzeti normalinden daha güzel olan genotiplerimiz de var. Biberle ilgili test 
çalışmalarımız başladı, domateste de yakında çalışma yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Antalya'da TÜBİTAK destekli pro-
je ile soğuğa, soğuk stresine ve 
çiftçilerin en çok dert yakındığı 

don olayına dayanıklı taze ve kuru fasul-
ye çeşidi geliştirildi. 3 yılı alan çalışmalar 
sonrası eksi 4 dereceye kadar dayanabilen 
taze ve kuru fasulyeden sonraki hedef ise 
biber ve domates olacak.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
(AİBÜ) ve Batı Akdeniz Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsünün (BATEM) ortaklaşa 
yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından des-
teklenen proje basına tanıtıldı. Akdeniz 
Üniversitesi çiftlik alanındaki 
uygulama tarla ve seralarında 
yapılan tanıtıma Akdeniz 
Üniversitesinden Zira-
at Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Davut Kara-
yel, Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Kantar ve 
basın mensupları katıldı.

829 FASULYE ÇEŞİDİ 
ARASINDAN SEÇİLDİ

Programda fasulyeleri tanıtan Prof. 
Dr. Faik Kantar, Türkiye'de yüksek 
kesimlerde bulunan 829 fasulye geno-
tipini toplayarak laboratuvar ve arazi 
çalışmalarıyla araştırdıklarını söyledi. 
Prof. Dr. Kantar, 3 yıl süren çalışmada 
fasulye sıcaklık testlerinde soğuğa karşı 
dayanıklılık gösteren fasulye çeşidinin 
eksi 4 dereceye kadar dayanıklı olduğu-

nu, aynı zamanda soğuk stresine, 
kuraklığa ve çiftçilerin en çok 

korktuğu don olayına karşı 
direnç göstererek etkilen-
mediğini kaydetti.

"YÜKSEK VERİMLİ 
ÇEŞİTLER GELİŞTİRMEK 

İSTİYORUZ"
Çalışmaları hakkında bilgiler ve-

ren Prof. Dr. Kantar, elde ettikleri 
genotiplerin üzerinde ıslah ve melez-
leme çalışması yaptıklarını ifade ede-
rek şunları söyledi:

"Bu anlamda hem ihracat potan-
siyelimizi arttırmak, hem de ithal 
edilen tohum miktarını azaltmak is-
tiyoruz. Bizim yerel genotiplerimizin 
arasında hastalık, soğuk, kuraklık ve 
diğer stres şartlarına dayanıklılıkla 
ilgili birçok genetik yapı var. Bun-
lardan istifade ederek yüksek verimli 
çeşitler geliştirmek istiyoruz."

Antalya’da dün gece saatlerinde 
hava sıcaklığının 3 dereceye düşme-
siyle birlikte çiftçilerin ürünlerinin 
etkilendiğini belirten Kantar, "Vatan-
daşlarımızın ticari olarak yetiştirdiği 
genotip biraz etkilenmiş ama bizim 
seçtiklerimiz gayet iyi bir şekilde du-
ruyor. Önümüzdeki 1 ay içerisinde 
hava sıcaklığı daha çok düşecek ve 
fark daha belirgin hale gelecek. Bu-
nun sonucunda biz sera şartlarında 
ısıtmasız şartlarda eksilere düştüğün-
de hiç etkilenmeden üretimine devam 
edilen çeşitleri devreye sokup çiftçi-
mizin hizmetine sunmak istiyoruz" 
diye konuştu.

"NORMALİNDEN 
DAHA LEZZETLİ"

Geliştirilen fasulyenin lezzeti konu-
sunda da açıklama yapan Kantar, şöyle 
konuştu: "Lezzet olarak normaline göre 
daha lezzetli olanlar var. İçinde çok bü-
yük çeşitlilik var. Baklaları mor olandan 
tutun, barbunya tipi, sarı ve kırmızı be-
nekli olanlar var. Bütün isteklere uygun 

baklası 
standart 
tipli olan-
lar, uzun 
ve yuvar-
lak olanlar 
var. Elimizdeki 
alternatif fazla ve 
sektörün bütün 
ihtiyaçlarına göre biz çeşit geliştirebi-
leceğimizi ve tescile sunabileceğimizi 
düşünüyoruz."

"SIRADA BİBER VE 
DOMATES VAR"

Şuanda biberle ilgili çalışma baş-
lattıklarını da aktaran Kantar, doma-
teste de çalışma gerçekleştireceklerini 
ifade ederek, "Yerel çeşitlerden kolek-
siyon oluşturduk ve kışın test ettik. 
Soğuğa dayanıklı olanlarını bulduk ve 
arkadaşlarımızla beraber teste aldık. 
Domatesle ilgili elimizde gen kay-
nakları var. Sonbahar kış döneminde 
Antalya’da seralarda sıcaklık düşünce 
verim düşüyor. Biz kendi genotipleri-
mizden soğuğa dayanıklı tipler geliş-
tirebilirsek soğuk şartlarda da yüksek 
verim elde edebiliriz. Yakında onlara 
başlayacağız" dedi.

"200 MİLYON DOLARLIK 
TOHUM İTHAL EDİYORUZ"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel de, 
Türkiye’nin tohum konusunda önemli 
bir potansiyele sahip olduğunu ancak 
2016 rakamlarına göre 200 milyon do-
larlık tohum ithalatı gerçekleştirildiğine 
dikkat çekti. Bununla birlikte son yıl-
larda 150 milyonluk tohum ihracatının 
gerçekleştirildiğini hatırlatan Karayel, 
yapılan çalışmanın ihracat ve ithalat ko-
nusunda önemli olduğunu vurguladı.

İki üniversite, soğuk, don ve 
kuraklığa karşı dayanıklı kuru ve 

taze fasulye geliştirdi
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Jeotermal geri 
dönüşüm suyu ile
ısıtılan serada çilek 
üretimine başlandı  

Kış ortasında yaz mevsiminin en 
güzel meyvesini üretmeyi başardı. 
Topraksız tarım uygulaması 
ile üretilen çilekler aroması ve 
kokusu ile de damaklarda eşsiz 
bir tat bırakıyor. 

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir giri-
şimci tarafından, evlerde kullanılan jeoter-
mal sıcak suyun geri dönüşümü yapılarak 

ısıtılan termal serada kış ortasında çilek üretimine 
başlandı. Topraksız tarım uygulaması ile saksı da 
üretimi yapılan çilekler, aroması ve kokusu ile de da-
maklarda eşsiz bir tat bırakıyor. 

Sandıklı-Hocalar ilçe karayolu üzerinde 2 bin 
metrekare kapalı alanda Adnan Perçin isimli girişim-
ci tarafından kurulan termal serada topraksız tarım 
uygulaması ile çilek üretimine başlandı. Seranın sı-
caklığı ise ilçede evleri ısıtmada kullanılan jeotermal 
kaynak suyun geri dönüşümü ile sağlanıyor. İlçede 
jeotermali kullanarak çilek üretiminde bir ilke imza 
atan Perçin, “İlçemizde daha önce hiç yapılmamış 
şehir ısıtmasından gelen geri dönüşüm suyu ile çilek 
üretimi yapmaktayız. Seramız yeni faaliyete geçti.
Ayrıca ürün çeşitliliği noktasında diğer yatırımcıla-
rında çileğe yönelmesini tavsiye ediyorum. Bizim 
diğer seralardan farkımız topraksız tarım yapmakta-
yız ve kış üretimi yapmaktayız. Biliyorsunuz kışın 
Türkiye’de çilek üretimi yapılmamaktadır. Ama bi-
zim ilçemizin yani Sandıklı’nın jeotermal kaynakları 
olduğu için bunu değerlendirmek açısından biz çilek 
üretimine başladık. Topraksız tarım olduğu için çe-
şitli hastalıklardan da korunuyoruz. 2 bin metreka-
re serada topraklı tarıma göre yaklaşık olarak 7 katı 
fidan barındırmaktadır. Topraklı tarımda 1 dekara 4 
bin 500- 5 bin fidan dikilirken, bizim bin metreka-
reye yaklaşık 25 bin fidan dikilmektedir. Seramızda 
yaklaşık 75 bin fidan vardır ve yıl bazında yaklaşık 
50-70 ton arasında çilek verimi beklemekteyiz” dedi.






