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Çankaya-Ankara

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tİ-
GEM) tarafından Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde bu 
yıl 69’uncusu düzenlenen geleneksel "Ha-
sat Bayramı"na, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da katılarak çiftçilerimizin 
coşkusuna eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 
yaklaşık 37 milyar lira olan tarımsal gayri-
safi yurt içi hasılayı 2018 yılında 213,4 mil-
yar liraya ulaştırarak, Türkiye’yi tarımsal 
hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise 
birinci sıraya yükselttiklerini kaydetti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektörünü yılların ihmalinden kurtardıklarını söyledi

DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ
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3 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz beraberindeki heyetle KKTC’de, Tarım 
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını ziyaret etti.

3 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Düzce’de afet 
bölgesinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Poyraz, 
selden zarar gören 
çiftçileri ziyaret etti

Tarım Krediden 
KKTC ziyareti
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Toprak analizi sonuçlarına dayalı 
olarak uygulanan bilinçli gübre-
leme programı sayesinde fındıkta 

bölge ve Türkiye ortalamasının 4 katı 
verime ulaşıldı.

GÜBRETAŞ'ın iyi tarım uygula-
malarını yaygınlaştırma kapsamında 
"Bilinçli üretici kazanır" sloganıyla dü-
zenlediği kalite ve verimliliği artırmaya 
yönelik örnek uygulamalardan biri de 
Samsun'da fındık bahçesinde yapıldı. 
Terme ilçesindeki model üretim alanı 
çalışmasında, toprak analizi sonuçları, 
arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal 
üretimi etkileyen faktörleri dikkate ala-
rak geliştirilen bitki besleme ve koruma 
programı uygulandı. Bu uygulamaların 
sonucunda hem verim hem de kalite açı-
sından bölge ve Türkiye ortalamasına 
göre oldukça yüksek bir sonuç 
elde edildi.

GÜBRETAŞ uzman ziraat mü-
hendislerinin oluşturduğu gübreleme 
programıyla Terme ilçesinde bir önder 
üreticiye ait 4 dekarlık alanda yapılan 
deneme ekiminin sonuçları, düzenlenen 
"bahçe günü" etkinliğinde paylaşıldı. 
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin son 
10 yıllık fındık verim ortalaması dekar 
başına 90 kiloya yakın olurken, Samsun 
bölgesinde geçen yıl bu oran 103 kilo 
olarak gerçekleşmişti.

Dekar başına 4 yüz kg verim
Ziraat mühendisleri gözetiminde, 

geçen sonbahardan itibaren örnek uy-
gulamanın yapıldığı Terme'deki fındık 
bahçesinden ise bu yıl dekar başına 
400 kilo fındık elde edilerek rekor sa-
yılacak bir verime ulaşıldı. Bahçede 
gübrelemenin yanı sıra bitki koruma 

uygulamasını da programlayan 
saha ekibi, bu sayede son yıllarda-
ki ani iklimsel değişikliklere bağlı 

olarak fındıkta yaygınlaşıp verim 
kayıplarına neden olan külleme ve 

mildiyö hastalıklarının da önlen-
mesini sağladı. Uzman ziraat 
mühendislerinin önerdiği bu 

bitki besleme (gübreleme) ve 
bitki koruma (ilaçlama) prog-
ramı, fındık bahçesindeki ve-
rimi artırdı. Dane sayısı arttı, 

ikili-üçlü çotanak yerine dört-
lü-altılı çotanaklar oluştu. Dolu 

ürün sayısı artarken, boş ürün sayısının 

azaldığı gözlemlendi. Ocaktan dökülen 
ürün sayısı azaldı. İyi bakım sayesinde 
bahçedeki kalite de artarak ince kabuk-
lu, iri ve içleri dolu fındıklar oluştu. 
Doğru zamanda, doğru miktarda, doğru 
uygulama yöntemiyle bitki beslemesi 
gerçekleştirilerek yüksek kalite ve ve-
rimin sağlanabileceği belirtildi.

Terme’de pilot uygulama
Samsun ili Terme ilçesi Kocaman-

başı Mahallesinde örnek çiftçi Nevzat 
Savaş’ın bahçesinde  gerçekleştirilen 
çalışmada toprak analizi sonuçla-
rı, arazi yapısı ve iklim şartları gibi 
tarımsal üretimi etkileyen faktörler 
dikkate alarak geliştirilen gübreleme, 
bitki besleme ve koruma programları 
sonucunda rekor verime ulaşıldı.

Gübretaş’ın fındığa özel geliştir-
diği taban gübresi Çotanak Ferfil ve 
bitki besleme ürünlerinin zamanında 
ve bilinçli uygulanması ile Bölge ve 
Türkiye fındık üretim ortalamasına 
göre 4 kat verim artışı elde edildi.

Düzenlenen bahçe günü etkinli-
ğinde konuşan Terme Kaymakamı 
Mehmet Parlak, “Terme ilçemizin en 
önemli tarımsal üretimi fındıktır. İlçe-
mizde ve Bölgemizde fındık üretimi 
konusunda bir kültür oluşmuş olmak-
la birlikte en verimli üretim nasıl elde 
edilebilir bunun üzerine çalışmamız 
gerekmektedir. Bilinçli tarım uygula-

maları sonucunda tarımsal girdi kulla-
nımındaki artış maliyetlerde bir artış 
oluştursa da elde edilen verim artışı 
maliyetleri rahatlıkla karşılamaktadır. 
Fındık üretiminde harcanan emeğin 
karşılığını alabilmemiz ve fındık üre-
timinde daha fazla gelir elde edebil-
memiz için örnek bahçelerin sayısını 
artırmamız gerekmektedir.” dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç 
“Fındık, ülkemizin en önemli strate-
jik tarım ürünüdür. Terme ilçemiz-
de Tarım Kredi, Gübretaş ve Tarım 
Müdürlüğümüz son dönemde fındık 
üretiminde kalite ve verim artışı elde 
edebilmek için önemli çalışmalar ger-
çekleştiriyorlar. Fındık üretiminin bi-
limsel olarak yapılması, yöremizdeki 
çiftçilerimizin buna katılım sağlama-
sı, önder çiftçilerimizle örnekliğiy-
le daha güzel sonuçlara ulaşılması-
nı sağlayacaktır. Model bahçemizin 
üreticilerimize örnek olmasını diler, 
emeği geçenlere teşekkür ederim.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında model 
bahçe katılımcılar tarafından ziya-
ret edildi. Ziyarette Gübretaş Bölge 
Müdürü Erhan Günal, Ziraat Mü-
hendisi Ender Kozal ve bahçe sahibi 
Nevzat Savaş tarafından katılımcı-
lara, yapılan uygulamalar hakkında 
bilgi verilerek, üreticilerin soruları 
cevaplandırıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
iştiraki GÜBRETAŞ, Türki-
ye’nin en önemli tarımsal 
ürünü olan fındıkta kalite 
ve verimliliği artırmak 
amacıyla Samsun’un 
Terme ilçesinde yaptığı 
örnek uygulamanın so-
nuçlarını, düzenlediği bir 
bahçe günü etkinliğiyle 
bölgedeki önder üretici-
lerle paylaştı. Uygulama 
sayesinde fındık üreticileri 
4 kat verim artışı elde etti.

fındıkta rekor sonuca ulaştı
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Tarım Krediden planlı tarım arazisi projesine destek
Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri, Tarım Refor-
mu Genel Müdürlüğü ile 
BM Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) tarafından ortak-
laşa düzenlenen; 'İklim 
Esnekliği ile Ekosistem 
Yönetimini Geliştirerek 
Gıda Güvenliğine Yönelik 
Entegre Arazi Kullanım 
Planlaması' programına 
katıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürlü-
ğü ile BM Gıda ve Tarım Örgü-
tü (FAO), toprak kaynaklarının 

yönetimini iyileştirmek, gıda güven-
liğine dikkat çekmek amacıyla 'İklim 
Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini 
Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik 
Entegre Arazi Kullanım Planlaması' ta-
nıtım programı düzenledi.

Programın açılışında konuşan Ta-
rım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli, dünya nüfusunun 2050 yılında 
10 milyarı bulacağının tahmin edildiği-
ni söyledi. Pakdemirli, buna bağlı ola-
rak gıda tüketiminin de yüzde 60 artış 
göstereceğini belirtti.

Türkiye'nin mevcut nüfus ve tarım po-
tansiyeline dair de konuşan Bakan Pakde-

mirli "Peki, nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? 
diye baktığımızda; Tarım sektörümüz, 82 
milyon ülke nüfusunun yanı sıra, yaklaşık 
5 milyon mülteci ve göçmen ile 50 milyon 
turisti beslemektedir. Yapılan çalışmalar ve 
uygulanan akılcı politikalarla Türk tarımı, 
dünyanın 7. büyük, Avrupa'nın ise en büyük 
tarımsal ekonomisi haline gelmiştir" dedi.

2050 yılında ülke nüfusunun 100 
milyonu geçeceğinin tahmin edildiği-

ni hatırlatan Pakdemirli, bunun sonu-
cunda kentleşme oranının, yüzde 86'yı 
bulabileceğini ve küresel ısınma, yan-
lış kullanma, çölleşme, erozyon gibi 
sebeplerle, tarıma elverişli arazilerin 
tehdit altında olacağını belirtti.

Tarım arazilerinin sürdürülebilir 
kullanımı ve etkin korunması ile tarım-
sal üretimin artırılması için mevzuat 
çalışmalarına devam ettiklerini belirten 

Pakdemirli, bu amaçla, tarımsal amaçlı 
seralarda, ruhsat aşamasında yaşanan 
sıkıntıların ortadan kaldırılması için 
gerekli düzenlemelerin ivedilikle ya-
pıldığını ifade etti.

"İklim Esnekliği İle Ekosistem 
Yönetimini Geliştirerek Gıda Güven-
liğine Yönelik Entegre Arazi Kulla-
nım Planlaması (ILUP)" Projesinin 
ilk etapta pilot il Ankara'nın Ayaş 
ilçesinde yürütüleceğini daha sonra 
da ülkenin tamamına yayılacağını be-
lirten Pakdemirli, "Bu proje ile top-
rak ve su potansiyelini belirleyerek, 
Entegre Arazi Kullanım Planının ya-
pılmasını öngörüyoruz. Yine, tarım 
alanlarının korunmasını ve üretim 
potansiyeline uygun kullanılması ile 
diğer sektörler için de alternatif alan-
ların belirlenmesini amaçlıyoruz" ifa-
delerini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri projeye destek vermek amacıyla 
tanıtım alanında stant açarken, stant-
taki Tarım Kredi Birlik ürünlerine ka-
tılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz beraberindeki 
heyetle KKTC’de temaslarda bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge 
Birliği faaliyet alanında bulunan Düz-

ce’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle 
ürünleri zarar gören çiftçilerin hasar tespit 
çalışmaları devam ediyor.

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Sa-
karya Bölge Müdürü Mustafa Erhan ile Düz-
ce’nin Uğurlu ve Esmahanım köylerinde 
incelemelerde bulunarak, sel felaketi nede-
niyle ürünleri zarar gören kooperatif ortak-
larını dinledi.

Poyraz “Buna benzer doğal afetler her za-
man yaşanabiliyor. Bu nedenle gerekli tedbirle-

rin ihmal edilmeden zamanında alınması önem-
li. Özellikle, tarımsal ürünlerin doğal afetlere 
karşı güvence altına alınması için tarım sigor-
taları kapsamında poliçe yapılması gerekiyor. 
Dilerim bir daha böyle acılar yaşanmasın. An-
cak bizim görevimiz her ihtimali göz önünde 
bulundurarak gereken tedbirleri almak. Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak her zaman ortakla-
rımızın yanındayız. Ürünleri zarar gören üreti-
cilerimize de geçmiş olsun” diye konuştu.

Poyraz, daha sonra Dokuzdeğirmen ve Cu-
mayeri kooperatiflerine de ziyarette bulunarak, 
çalışanlarla görüştü.

Tarım Kredi Genel Müdürü 
Poyraz’dan KKTC ziyareti

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Düzce’de afet 
bölgesinde incelemelerde bulundu. 

Genel Müdür Poyraz, 
selden zarar gören 
çiftçileri ziyaret etti

Genel Müdür Poyraz ve bera-
berindeki heyet, ilk olarak 
KKTC Tarım ve Doğal Kay-

naklar Bakanı Dursun Oğuz'u maka-
mında ziyaret etti.

Bakan Oğuz, Poyraz'ın hem hayırlı 
olsun hem de iş birliği ziyaretinden çok 
memnun olduklarını dile getirdi.

“Özellikle tarım ve hayvancılık ala-
nında geçmişte yapılmış işlerin gelişti-
rilmesi ve yeni neler yapabileceğimiz 
üzerinde konuştuk” diyen Oğuz, “Bun-
dan sonra yapılacak plan ve projelerin 
nasıl hayata geçirileceği üzerine de-
ğerlendirmelerde bulunduk. Mevcut 
şartlardaki iş birliğimizi geliştirmemiz 
konusunda mutabık kaldık. Ülkemizde 
alım garantili ürün yapılması, üretici ile 
çiftçiye daha fazla gelirin elde ettirilme-
si ve pazar sorunu yaşamadan üreticinin 
gerçekten sektörün içinde kalmasıyla il-
gili açılımları konuştuk. Bunların geliş-
tirilmesiyle ilgili kendileri bize yardım-
cı olacaklar” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarım 
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden iliş-
ki içerisinde olduklarını belirten Oğuz, 
bunun üzerinden tarımsal ürünlerin çeşit-
liliği, yeni ürünlerin ekilmesi ve hayvan 
ticaretinin geliştirilmesi anlamında görüş 
alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Oğuz, "Amacımız KKTC'de tarımsal 
ve hayvansal anlamda üreticinin hem ka-
liteli ürün üretmesi hem bu ürünü pazar-
laması ve daha fazla gelir etmesidir. Bu, 
kalkınmamıza fayda sağlayacaktır" dedi. 

"Verimli bir çalışma toplantısı 
yaptık"

Tarım Kredi ailesi olarak Bakan 
Oğuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lunduklarını ifade eden Genel Mü-
dür Poyraz ise şunları söyledi: “Daha 
öncesinden başlamış bir iş birliğimiz 
vardı. Onu inşallah yeni dönemde de 
nasıl genişletebiliriz arayışı içindey-
dik. Bugün güzel, verimli bir çalış-

ma toplantısı yaptık. Özellikle Tarım 
Kredi olarak buraya iştiraklerimizden 
Gübretaş, Tarım Kredi Yem ve Tarım 
Kredi Birlikten üst düzey yönetici ar-
kadaşlarla geldik. Esas amacımız, her 
iki tarafın menfaatlerini maksimize 
edecek bir iş birliği oluşturmak. Bu 
çerçevede de özellikle Türkiye'nin 
ihtiyaç duyup yurt dışından temin 
etmek durumunda kaldığı ürünlerin, 
önümüzdeki dönemde KKTC'deki 
çiftçilere sözleşmeli üretimle ürettiri-
lip Türkiye'ye götürülmesi noktasında 
bir iş birliği çalışması oldu.”

"Ziyaretimizin esas amacı, bir ta-
raftan Kıbrıs'ın ihtiyacı olan ürünleri 
buraya getirmek, aynı zamanda Tür-
kiye'nin ihtiyacı olan ürünleri de ön-
celikle buradan tedarik etmek için bir 
iş birliği platformunun oluşturulma-
sıydı" diyen Poyraz, şöyle devam etti: 

“Zaten Kıbrıs'la ilgili olarak Kıbrıs'ın 
dünyaca ünlü hellim peynirinin Tür-
kiye'ye taşınması, oradan uluslararası 
pazara da taşınması noktasında bir iş 
birliği protokolünü buradaki koopera-
tifimizle imzalamıştık. O çalışmala-
rımız da devam ediyor. İlişkilerimizi 
önümüzdeki dönemde daha da arttır-
mak için gayrette bulunacağız.”

Genel Müdür Poyraz ve beraberin-
dekiler daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa 
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC 
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi 
Başkanı Bilal Kendirci ve KKTC Yatı-
rım Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Ser-
toğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Poyraz'a ziyaretlerinde GÜBRETAŞ 
Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Tarım 
Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi 
Kınay ve Tarım Kredi Birlik Genel Mü-
dürü Hasan Hüseyin Demiröz eşlik etti.
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Merkez Birliği İnsan Kaynak-
ları Daire Başkanlığı Eğitim 

Müdürlüğü tarafından Bölge Birlik-
lerinde görev yapan aday personele 
yönelik ‘Mevzuat ve Yetiştirme Kur-
su’ düzenlendi.

Büyük Anadolu Otelde gerçekleşti-
rilen ve 8-19 Temmuz tarihlerini kap-
sayan kursun açılışında Genel Müdür 
Fahrettin Poyraz ve İnsan Kaynakları 
Daire Başkanı Davut Arpa kursiyerler-
le bir araya geldiler.

Eğitimin hem kurum hem de 
aday personel açısından hayırlı ol-
ması temennisinde bulunan Genel 
Müdür Poyraz, kursiyerlerden me-
rak ettikleri her konuyu eğitimcilere 
sormalarını istedi.  

Aday personele, kurumda görev 
yaptıkları sürece kendilerine hedefler 
belirlemeleri gerektiğini söyleyen Poy-
raz, çalışmalarını da bu hedefler doğ-
rultusunda gerçekleştirmeleri konusun-
da tavsiyede bulundu.

2019 yılında Ankara, Konya, Kü-
tahya ve Balıkesir Bölge Birliklerinde 
istihdam edilen 178 aday personele yö-

nelik düzenlenen ve 11 gün süren Aday 
Personel Mevzuat ve Yetiştirme Kursu, 
değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

Kapanış toplantısında Genel Mü-
dür Yardımcısı Muaz Saka, aday 
personele iş yaşamlarında ve özel 
yaşantılarında başarılar dileyerek, dü-
zenlenen eğitim programının yaklaşan 
kadro sınavında da kendilerine kolay-
lık sağlayacağını ifade etti.

Mevzuatı bilerek uygulamanın per-
sonelin kendisini ve kurumu gelişti-
rebilmesi yönünden önem arz ettiğini 
vurgulayan Saka, ‘ortaklar varsa biz 
varız’ düsturuyla hareket edilmesi ge-
rekliliğine dikkati çekti.

Saka, kooperatifçiliğin çok önemli 
bir iş olduğunu, bu işin sevilerek yapıl-
ması gerektiğini ifade ederek, sevilme-
den çalışılan hiçbir ortamda mutlu olu-
namayacağını ve buna bağlı olarak da 
verimli çalışılamayacağını vurguladı.

KOOP-İŞ Sendikası Genel Teşki-
latlandırma ve Eğitim Sekreteri Murat 
Türkekul ise sendika ve personelin öz-
lük hakları ile ilgili bilgi verdi.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Köksal Kacır, Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Can, 

Ankara Bölge Müdürü Veli Altunkaş ve Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Büro Müdürü 

Gökhan Acar ile Ankara Bölge Birliğine bağ-
lı Ankara, Çankırı, Çorum ve Kastamonu’da 
bulunan kooperatifleri ziyaret etti. Bölge Mü-
dürü Altunkaş, Başkan Kacır’a kooperatifler 
ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Akyurt, Haymana, Şıhali, Polatlı, 
Ayaş, Beypazarı, Sungurlu, Abdalata, 
Çorum, Osmancık, Tosya, Çankırı, El-
madağ ve Hasanoğlan Kooperatiflerine 
giden Kacır ve Altunkaş kooperatiflerde 

personel ile görüşerek, faaliyetleri ye-
rinde inceledi. Başkan Kacır ayrıca ürün 
değerlendirme çalışmaları kapsamında 
tarla ve tesisleri de gezerek, çiftçileri 
dinledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Ankara Bölge Birliği faaliyet 
alanında bulunan bazı kooperatifleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Kacır kooperatif ziyaretlerine devam ediyor

2019 yılında Ankara, Konya, Kütahya ve Balıkesir Bölge 
Birliklerinde istihdam edilen 178 aday personele yönelik 
düzenlenen Aday Personel Mevzuat ve Yetiştirme Kursu, 
değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

Aday personele yönelik 
mevzuat kursu düzenlendi





AĞUSTOS 2019HABER 8

Kaynakların verimli kullanılması ile is-
rafın önlenmesi, atığın azaltılması ve 

atıkların dönüştürülmesini kapsayan atık 
yönetim felsefesi olarak tanımlanan "sıfır 
atık" konusunda ülke çapında bir bilinç-
lendirme çalışması başlatıldı.

Pilot il olarak belirlenen Ankara’da 
kamu kurumlarında uygulanmaya baş-
lanan ve tüm Türkiye’de yaygınlaştı-
rılması amaçlanan sıfır atık projesine 
Tarım Kredi Kooperatifleri de destek 
veriyor.Şubat ayında Tarım Kredi Ko-
operatiflerince yapılan planlama çerçe-
vesinde kurumdaki her birim dikkate 
alınarak ihtiyaçlar ve kumbara, poşet, 

konteyner gibi gerekli ekipmanlar be-
lirlenerek Genel Müdürlük hizmet bi-
nası katlarına dağıtıldı.

Projeye destek veren kurum ça-
lışanları da kağıt, plastik ve diğer 
atık grubundaki cam, porselen vb. 
nitelikteki atıkların, ayrı toplanma-
sı için katlarda bulunan kumbara-
lara çeşitlerine göre ayrıştırılarak 
atılması konusunda gerekli hassasi-
yeti gösterdi.

Bu çalışma ile Şubat ayından bu 
yana Genel Müdürlükte toplam 2 
ton 10 kg kağıt, 290 kg plastik ve 
200 kg cam atık geri dönüşüme ka-

zandırılmak, 9 kg tıbbi atık da berta-
raf edilmek üzere ilgili kuruluşlara 
teslim edildi. 

Diğer yandan yine aynı proje kapsa-
mında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
verilen kompost makinesi ile de perso-
nel için hazırlanan öğle yemeği sonra-
sında kalan atıklar kullanılarak kompost 
üretimi yapılıyor. Üretilen kompostlar 
da bahçe ve saksı bitkilerinde toprak 
iyileştirici olarak kullanılıyor.

Bu faaliyetle de yine projenin baş-
ladığı Şubat ayından bu yana toplam 
bin 200 kg kompost üretimi gerçekleş-
tirildi. Ayrıca proje kapsamında Merkez 

Birliğinde toplanan ve geri dönüşüme 
gönderilen cam, kağıt ve plastik atıkla-
rından toplam 34 ağaç kurtarılırken, 24 
bin 924 m3 sera gazının atmosfere 
salınımı da engellendi. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emi-
ne Erdoğan’ın önderliğinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından pilot il seçilen 
Ankara’da başlatılan “Sıfır 
Atık Projesi”ne Tarım Kredi 
Kooperatifleri de katıldı.

Tarım Krediden “Sıfır Atık Projesi”ne tam destek

Pazarlama Daire Başkanlığı birim 
müdürleri, uzman, yönetmen, 
yönetmen yardımcısı ve servis 

yetkililerine yönelik eğitimin açılış 
konuşmasını yapan Pazarlama Daire 
Başkanı İlyas Kılıç, kurum olarak mal-
zeme stoklarını kullanırken tasarrufa 
da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat 
çekerek, “Hizmet ve yatırımlarımızda 
daha hızlı ve etkin performans gös-
termek için çalışıyoruz. Bu anlamda 
depolarımızdaki malzemelerin kont-
rolünde daha tedbirli olmak zorunda-
yız. Stok yönetimi programını içeren 
bu eğitimimizin çok faydalı olacağına 
inanıyorum” dedi.

Merkez Birliği Nurettin Hazar Toplantı 
Salonunda düzenlenen programa eğitimci 
olarak katılan makine Mühendisi Metin 
Çavuşlar, depolamanın maliyet unsuru ol-
duğuna değinerek, katılımcılara stok ma-
liyetinin düşürülmesi ile ilgili bilgi verdi.

Eğitimde tedarik öncesi planlama ve 
finansman politikası, satın alma, lojis-
tik, depolama/muhafaza ve satışa kadar 
olan tüm süreçleri kapsayan etkin bir 
stok yönetimi ve tüm teşkilat birimleri-
ne de bilinç oluşturulması için kurumsal 
performans ve ölçek kriterlerinin içine 
alınması, stok takibi ile ilgili farkında-
lığın oluşturulması ve bunun bir kurum 
politikası haline getirilmesi, depolama 

için gerekli optimum depolama kapasi-
tesinin tespit edilmesi ve depo yatırımla-
rı için doğru kararlar verilmesi, stokların 

etkin yönetilerek tasarruf sağlanması ve 
faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini 
sağlamak gibi konular anlatıldı.

Planlama ve stok yönetimi eğitimi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama 
Daire Başkanlığı personeline yönelik “Planlama ve Stok Yöne-
timi” eğitimi düzenlendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı bün-
yesinde TİGEM’in Polatlı Tarım 
İşletmesinde gerçekleştirilen Ha-

sat Bayramına, bakanlıkların üst düzey 
yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz katıldı. Diyanet İşle-
ri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua ile 
başlayan programda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli ile biçerdövere bindi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, kendi kullandığı 
biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Ba-
kan Pakdemirli ile bindiği Türkiye'de 
ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak 
geliştirilen elektrikli traktörü de kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, traktörün arka-
sındaki pullukla tarla sürdü. 

Daha sonra alandaki çiftçilere ve va-
tandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 69’uncusu düzenlenen "Hasat 
Bayramı"nın Polatlılı ve Ankaralı çiftçi-
lerle Türkiye’deki tüm üreticilere hayır-
lara vesile olmasını diledi.

Hasadın, çiftçinin bir yıllık emeği-
nin, alın teri ve bekleyişinin semeresini 
topladığı bir bayram olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler bu-
gün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını 
yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı 
sabırla, tevekkülle geçirilen bir senelik 
çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. 

Sizler bugün Rabbimizin insanın istifa-
desine sunduğu toprağın, güneşin, su-
yun bereketine bir kez daha şahitlik edi-
yorsunuz. İşte böyle bir günde buradaki 
çiftçilerimizin nezdinde Türkiye’nin 
dört bir yanındaki üreticilerimizin Hasat 
Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Üreticilere alım fiyatlarında artış 
müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada “Yüzde 50 randı-
man esasına göre Giresun kaliteli ka-
buklu fındık için taban fiyat kilogramda 
17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık 
için de taban fiyat kilogramda 16,5 li-
radır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 
lira olan mazot-gübre desteği ve alan 
bazlı desteği de eklediğimizde kilogram 
fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arası-
na gelmiş oluyor. Hazırlıklarını tamam-
layan Toprak Mahsulleri Ofisi hasat 
başlangıcına denk gelen Kurban Bayra-

mı’nın hemen akabinde inşallah alıma 
geçiyor, hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Türkiye tarımsal hasılada dünya 
yedincisi

Tarım sektörünü yılların ihmalinden 
kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkele-
riyle yarışır hâle getirdiklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün tarım 
sektörümüz, 82 milyonluk nüfusumuzun, 
4,5 milyonluk sığınmacı kardeşimizin, 
her sene ülkemizi ziyaret eden 46 mil-
yonluk turistin ihtiyaçlarını karşılarken, 
5 milyondan fazla vatandaşımıza da istih-
dam imkânı sağlıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılın-
da yaklaşık 37 milyar lira olan tarımsal 
gayrisafi yurt içi hasılayı 2018 yılında 
213,4 milyar liraya ulaştırarak, Türkiye’yi 
tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa 
ise birinci sıraya yükselttiklerini kaydetti. 

Hedef ilk 5 arasına katılmak
Hasadın ve bereketin coşkusunun 

paylaşıldığı, tarımda alın terinin, top-
rağa verilen emeğin, atılan tohumun, 
edilen duanın ve bir yıllık emeğin mey-
velerinin toplandığı Hasat Bayramı'nın 
tarımla geçinenler için oldukça önemli 
olduğunu belirten Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli de “Geçen yıl da 
dâhil, son 15 yılda tarımsal verimliliği-
miz, dünya ortalamasının çok üzerinde 
artmıştır. Tarım ve gıdada net ihracatçı 
konumumuzu önümüzdeki 11. Kalkın-
ma Planı döneminde kuvvetlendirerek 
devam ettireceğiz. Çiftçimize, üretici-
mize ve sektör paydaşlarımıza danışa-
rak, onların rehberliğinde iş ve işleyi-
şimize yön vereceğiz. Sürecin sonunda, 
100 milyar dolar tarım orman hasılasıy-
la, ülkemizi dünyanın ilk 5 tarım ekono-

misi arasına katmayı hedefliyoruz. Hep 
söylüyorum; çiftçi ve üretici bizim için 
en büyük rehberdir" dedi. 

Elektrikli traktörle maliyetler 
yüzde 90 düşecek

Bakan Pakdemirli, tarım alanının tek-
noloji ve Ar-Ge ile buluşturulduğuna dik-
kat çekerek, “Mazot maliyetlerini yüzde 
90’dan fazla düşürecek, dünyada ve Türki-
ye’de ilk, yazılımı ve tasarımı yerli ve milli 
elektrikli traktörümüz; etkin planlama ve 
verimlilik sağlayacak akıllı küpe sistemi-
miz; Ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi 
diğer milli ve yerli üretim projeleri kapsa-
mındaki ürünlerimiz görücüye çıktı” dedi.

Çiftçilerin, üreticilerin mazot derdinin 
Yerli Elektrikli Traktör Projesi'yle artık ta-
rihe karışacağını belirten Pakdemirli, Ha-
sat Bayramı kapsamında tanıtımı yapılan 
yerli ve milli elektronik küpe için de, “Bü-
yük ve küçükbaş hayvanlarımız için akıllı 
küpe ile anlık hayvan sayımı, anlık konum 
bilgisi, kızgınlık takibi, profesyonel sürü 
yönetimi, salgın hastalıklarla etkin müca-
dele, yüzde 100 kayıtlılık sistemi an be an 
takip edilecek” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi ailesi hasat 
bayramında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen 69. Ge-
leneksel Hasat Bayramına katılan Tarım 
Kredi Kooperatifleri de çiftçilerimizin 
hasat heyecanını paylaştı. Büyük bir coş-
ku içinde kutlanan Hasat Bayramına katı-
lan vatandaşlar, kutlama alanında yer alan 
tarım paydaşları tanıtım stantlarını gezdi. 
Tareks Tohumculuk ve TK Birlik şirketle-
ri ile birlikte Hasat Bayramında yer alan 
Tarım Kredi Kooperatifleri tanıtım stan-
dı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) ta-
rafından Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakde-
mirli’nin ev sahipliğinde bu 
yıl 69’uncusu düzenlenen 
geleneksel "Hasat Bay-
ramı"na, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan da 
katılarak çiftçilerin coşku-
suna eşlik etti.

69. Geleneksel Hasat Bayramı coşkuyla kutlandı
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Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
Bereket Sigorta, Bereket Emek-
lilik ve Hayat A.Ş. arasında im-

zalanan münhasırlık anlaşması birinci 
yılını geride bıraktı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
Groupama ile münhasırlık anlaşması-
nın 2018 yılında sona ermesi ile birlik-
te Bereket Sigorta ve Bereket Emekli-
lik ve Hayat A.Ş ile yeni bir anlaşma 
imzalamıştı. Bu anlaşma ile elementer 
sigorta branşlarında 1 Ağustos 2018 
tarihinde poliçe üretimine, 19 Kasım 
2018 tarihi itibari ile de kredi hayat ve 
ferdi kaza sigortaları branşlarında Be-
reket Emeklilik ve Hayat A.Ş. üzerin-
den poliçe üretimlerine başlandı.

Anlaşma ile 1.625 kooperatif acen-
tesi ve 17 Bölge Birliği, Bereket Si-
gorta A.Ş. satış kanalına dahil oldu. 
Böylelikle Bereket Sigorta Anado-
lu’nun en ücra yerlerine kadar hizmet 
verme imkanına kavuşmuştu.

Tarım Kredi aktif sorumluluk 
üstlenecek

Bereket Sigortanın devraldığı portfö-
yün önemine dikkat çeken Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fah-
rettin Poyraz, “Bereket Sigorta’nın ge-
lişmesinde sadece Bereket Sigorta değil, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Bölge 
Birlikleri ve Kooperatiflerinin yanı sıra 
diğer şirketleri de aktif sorumluluk üst-
lendi. Hareketli, karşılıklı bir etkileşimin 
olduğu ve birbirimizden güç aldığımız, 
birbirimize güç verdiğimiz, koordine-
li bir yapı oluşturduk. Tarım Kredi ola-
rak köklü bir geçmişimiz var, kültürü-

müz, geleneğimiz var. Bu gücü en verimli 
şekilde kullanarak ülke tarımı ve ortakla-
rımızın hizmetine sunduk” dedi.

Ülke tarımı ve çiftçiler için artı 
değer

Tarım Kredi Kooperatifleri ortak-
larının sahip olduğu imtiyazlardan tüm 
çiftçilerin etkin şekilde yararlanması-
nı hedeflediklerini dile getiren Poyraz, 
"Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir bu-
çuk asırlık köklü geçmişi var. Kültürü-
müz, geleneğimiz ve teamüllerimiz var. 
Aslında sigortacılık yapılacaksa da, en 
başta tarımsal alanlar olmak üzere, bu 
işi en iyi şekilde yapabilecek bir kurum 
varsa, o da Bereket Sigortadır, Tarım 
Kredi Kooperatifleridir. Bir yıllık ortak 
çalışmamızın neticesinde geldiğimiz 
nokta da bunun en büyük ispatıdır. Biz 
üzerimizdeki sorumluluğu, vazifemizi 
çok iyi biliyoruz. Ortaklarımıza ve ülke 
tarımına karşı bu sorumluluk bilinciyle 
hizmet götürüyoruz. Ortaklarımız da 
bizleri biliyor ve teveccüh gösteriyor. 
Sahip olduğumuz gücün ve dinamizmin 
kaynağı işte budur. Önceliğimiz bu te-
veccühün karşılığını vermek. Ancak bu-
nun da ötesinde çiftçilerimiz için daha 
fazla neler yapabiliriz, nasıl artı değerler 
kazandırabiliriz çabasındayız. Bereket 
Sigortanın bize kattığı gücün anlamı bu 
bakımdan daha da kıymet kazanmakta” 
ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi çiftçinin güvencesi
Çiftçilerin ihtiyacı olan girdilerin 

tedariki ve üretilen mahsulün pazara 
değerinde ulaştırılması amacıyla faali-

yetlerini sürdürdüklerini anlatan Poy-
raz, "Bugüne kadar çiftçimizin ihtiyacı 
olan başta tohum olmak üzere, sonra-
sında üretim süreçlerinde ihtiyacı olan, 
ilaç, gübre ve diğer üretim girdileri 
noktasında Türkiye'nin en ücra köşe-
lerine kadar bu girdileri taşıyarak, hiz-
meti çiftçilerin ayağına götürme gayreti 
içinde olduk. Ürünlerin pazara taşınma-
sı noktasında da sorumluluk üstlendik. 
Bunun yanında tarım sigortaları alanın-
da da güçlü bir adım attık. Tarım, stra-
tejik açıdan önemli, ancak bir o kadar 
da meşakkatli ve riskli bir sektör. Tarım 
demek, gıda demek, sanayi üretimi için 
hammadde demek, ihracatın artması ve 
ithalatın önlenmesi demek. Tarım Kre-
di ailesi olarak çiftçilerimizi güvence 
altına alarak, emeklerinin karşılığını 
almalarını görev edindik. Tarım Kredi 
Kooperatifleri çiftçinin güvencesi, ülke 
tarımının geleceğidir. Bu bilinçle çalış-
malarımızı azim ve kararlılıkla sürdü-
rüyoruz” diye konuştu.

Sektörün önde gelen tarım 
sigortası şirketi

Bereket Sigorta ile Bereket Emekli-
lik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü Mah-
mut Güngör, Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin portföyünün aktarılmasıyla birlikte 
sektördeki her iki Tarsim poliçesinden 
birinin Bereket Sigorta tarafından üretil-
diğini belirterek “Tarım Kredi Koopera-
tiflerinde 2018 yılındaki toplam Tarsim 
üretimi 397 milyon TL iken     Ocak-Ha-
ziran 2019 tarih aralığında ulaşılan Tar-
sim prim tutarı 409 milyon TL’ye ulaş-
mıştır. Haziran 2019 itibari ile geçen 
yılın toplam üretim miktarının üzerine 
çıkılmıştır. Ocak-Haziran 2019 tarih 
aralığında sektörün tamamında üretilen 
Tarsim prim tutarı 1.8 milyar TL, poliçe 

adedi 1 milyon 690 bin iken Bereket Si-
gorta Tarsim prim tutarı 413 milyon TL 
poliçe adedi ise 825 bindir. Şirketimi-
zin Tarsim pazar payı, poliçe adedinde 
% 50, prim üretiminde ise % 23’tür. Bu 
oranlardan da görüleceği gibi sektörde 
üretilen her iki Tarsim poliçesinden biri-
si Bereket Sigorta A.Ş üzerinden yapıl-
maktadır” dedi.

Tarsim dışı elementer 
branşlarda büyümedeki artış
Anlaşmanın imzalandığı dönem di-

ğer branşlarda da Tarım Kredi Koopera-
tiflerindeki mevcut potansiyelin maksi-
mum düzeyde işleneceğini vurgulayan 
Güngör, “Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile çalışmaya başladığımız dönem içeri-
sinde Tarsim hariç elementer branşlarda 
primsel olarak % 280’lik bir artış ger-
çekleşmiştir” dedi.

Çiftçilere özel çıkarılan ürünlere de 
değinen Güngör, “Hasat BES ile sosyal 
güvencesi ve düzenli bir geliri olmayan 
çiftçilerimizin de hatta özel ürünle çift-
çi kadınlarımızın da artık bir güvencesi 
var. Tasarruf eğiliminin düşük olduğu 
ülkemizde çiftçilerimizin de tasarrufa 
yönelmelerini sağlamak amacıyla, ya-
şam standartlarını emeklilik ve yaşlılık 
günlerinde de devam ettirecekleri bir 
araç olan Bireysel Emeklilik Sistemi 
içerisinde Hasat BES’i çıkarma ihtiya-
cı duyduk. Birçok personel sınava gi-
rerek BES lisansı almıştır. Dolayısıyla 
Tarım Kredi Kooperatifleri BES’i ken-
di personeli aracılığı ile satabilecektir. 
850 bin ortağı olan Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin yaygın satış ağı ile Be-
reket Emeklilik şirketinin tecrübesini 
birleştirerek çiftçilerimizin geleceğinin 
güvencesi olabilmek için çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, Bereket Sigorta ile ya-
pılan münhasırlık anlaşmasının birinci yılında 
sigortacılık alanında güçlü bir başlangıç yaptık-
larını söyledi. 

Poyraz, “Hareketli, karşılıklı bir etkileşimin ol-
duğu ve birbirimizden güç aldığımız, birbirimize 
güç verdiğimiz, koordineli bir yapı oluşturduk. 
Bu gücü en verimli şekilde kullanarak ülke ta-
rımı ve ortaklarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Tarım Kredi ve Bereket Sigorta 
iş birliği bir yılı geride bıraktı
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 
yeniden yapılanmasıyla önem 
kazanan E-Dönüşüm yazılım 

projeleri de faaliyete geçiyor. Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı yetkililerinden alı-
nan bilgiye göre; Merkez Birliği, bölge 
birlikleri ve kooperatiflerin bilgisayar ve 
çevre birimlerinde yenileme başlarken, 
bu kapsamda bilgisayarların hızlandı-
rılması ve bakım destek süreçlerinin 
merkezileştirilmesiyle, kooperatiflerin 
üzerindeki maliyet yükü hafifletildi.

Dijital dönüşüm 
projeleri

Kağıt israfı bitti!
E-BYS sistemi kullanımında, 

geçen 2 yılık süre zarfında Tarım 
Kredi Kooperatiflerine katma değer 
sağlanırken, bu kapsamda işgücü 
kayıpları engellendi.

E-imzalı Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS) ile yazışma süreçleri 
elektronik ortamda takip edilir hale gel-
di. Toplamda 4.1 milyon sayfaya sahip 
1.7 milyon evrak üretildiği düşünüldü-
ğünde, 600 bin kargolanması gereken 
elektronik imzalı resmi evrak maliyeti 
kaldırıldı. Ayrıca bahsi geçen doküman 

yönetim ve iş akışı sis-
teminde ANDROID 
ve IOS ortamları için 
mobil uygulama da 
kullanıma sunuldu. 
Böylelikle telefon ve 
tabletler üzerinden de 
evrak süreçleri yö-
netilebilir hale geldi. 
Diğer yandan Merkez 
Birliği ve bölge bir-
likleri yetkililerine temin edilen mobil 
imzalar ile evrak imzalama/onaylama 
süreçleri de artık yapılabiliyor.

800 ağaç kurtardık
E-Dönüşüm kapsamında daha önce 

E-Fatura ve E-Defter uygulamaları ba-
şarı ile tamamlandıktan sonra, E-Arşiv 
süreçleri E-Koop otomasyon sisteminde 
devreye alındı. E-Arşiv uygulaması ile 
tüm ortaklara kesilen faturaların artık 
matbu kâğıt faturaya dökülmesi ortadan 
kalkarken, özellikle kooperatif persone-
linin iş yükü azaltıldı. Süreçlerin hızla-
nıp daha kolay ve güvenli yapılabilmesi 
temin edilirken, yılda yaklaşık 5 milyon 
adet matbu fatura maliyetinden tasarruf 
edildi. Bahsi geçen çalışmalarla birlikte 
yıllık 800 ağaç kurtarıldı.Eemleri

5 milyon-TL tasarruf
E-Dönüşümde özel entegratörlük hiz-

metlerini genişleten Tarım Kredi Koope-
ratifleri şirketi Tarnet, E-Fatura, E-Def-
ter, E-Arşiv ve E-İrsaliye uygulamalarına 
E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Mes-
lek Makbuzu entegratörlüğünü de ekledi. 
Bu yeni çözümlerin de E-Koop otomas-
yon sistemine entegre edilerek kurumda 
kullanıma açılması için yazılım çalışma-
ları ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 
sürdürülüyor. Ayrıca zaman ve kaynak 
tasarrufunun yanı sıra, sadece kırtasiye 
ve kargo masraflarından ortalama 5 mil-
yon-TL üzeri tasarruf sağlandı.

Kamu ile bütünleşme
E-Koop Merkezi Otomasyon Sis-

temine, Merkezi Nüfus İdare Siste-

mi (MERNIS), Adres Kayıt Sistemi 
(AKS), Hayvan Bilgi Sistemi (HAY-
BİS), Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), 
Ulusal Yargı Ağı (UYAP), Bankalar 
Birliği (FİNDEKS), İştirak Şirketler 
ile E-Sipariş, Bereket Sigorta, Ban-
kalar ve PTT gibi birçok dış kurum 
entegrasyonları da eklendi. Ayrıca, 
Noterler Birliği ile E-Rehin, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile E-İ-
potek, Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
E-Beyanname ve E-Mükellef enteg-
rasyonlarına ait ek çalışmalar ise de-
vam ediyor. 

Bilgiye hızlı erişim
Tarım Kredi Kooperatiflerince kul-

lanılan E-Koop Otomasyon Sisteminde 
bin 200 adet farklı raporlama hizmeti 
veriliyor. Bu çalışmaya ilave olarak 
Merkez Birliği ve bölge birliklerin-
de, karar destek sistemi kurulmasını 
teminen dinamik raporlama altyapısı 
birkaç modülde kuruldu. Ayrıca idare-
ciler için hazırlanan mobil raporlama 
sistemi de aktif olarak kullanılmaya 
başlandı. Diğer yandan Tarnet ile yapı-
lan iş birliği çerçevesinde, TÜRKSAT 
tarafından geliştirilen harita modelle-
me raporlama sistemi devreye alındı.

Yapılan bu veri yönetimi çalışma-
ları ile artık verinin bilgiye daha hızlı 
dönüştürülmesi ve daha etkin kulla-
nılması sağlandı. Kurumsal strateji-
lerin belirlenebilmesi, teknolojiden 
daha fazla yararlanılarak ortakların 
kooperatif ile olan iletişim ve işlem-
lerinin daha hızlı/etkin yapılabilir 
hale gelmesi amacıyla Veri Odaklı 
Akıllı Tarım Uygulamaları, büyük 
veri ve yapay zeka da içeren mobil 
uygulamaları geliştiriliyor.

Tarım Kredide E-Dönüşüm
Tarım Kredi Kooperatiflerinde bilişim sis-
temlerinin; kurumsal ihtiyaçlara cevap 
verebilmek, kurumsal iş süreçlerinin gü-
venli ve hızlı yapılmasını sağlayabilmek, 
ortakları teknolojik gelişmelerden fayda-
landırabilmek amacıyla E-Dönüşüm ça-
lışmaları artarak devam ediyor.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliğine bağlı
Güneşli Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Halim Yavaş’ın 

elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu varis-
lerine 200 bin TL tazminat ödendi.

Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Onursoy, Sigor-
tacılık ve Risk Yönetmenliği Yönetmeni Abdullah Bahadır ve 
Güneşli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Orhan Kayhan ile 
acılı ortağın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Onursoy, tüm sigorta 
gruplarında faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
18-75 yaş aralığındaki ortaklarına hayat sigortası yaparak; or-
tağın vefatı durumunda borcunun silinmesi, kaza sonucu ve-
fatı durumunda da aileye tazminat ödenmesi şeklinde destek
olduğunu ifade etti.

Vefat eden Ortak Halim Yavaş’ın eşi ve oğlu da ziyaret-
çilere teşekkür ederek, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu zor 
günlerinde yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler.

Tarım Kredi, 
ortak ailelerinin zor 
gününde yanında

Amasya Beşgöz mevkisinde-
ki soğuk hava deposunda 
bantlardan gelen kirazlar, 

boy boy ve kalite kalite ayrılarak, 
soğutulduktan sonra paketlenip, 
kutulanarak ihracata hazır hale ge-
tiriliyor. Turizm, kültür ve tarım 
şehri Amasya’da kiraz artı istih-
dam sağlamasından dolayı önemli 
tarım ürünleri arasında da yerini 
almış durumda. Her soğuk hava de-
posu ve işleme tesisinde ortalama 
140 kişi çalışıyor. 

Amasya Valisi Osman Varol, “Amas-
ya'mız özellikle kiraz üretiminde iddialı bir ko-
numda. 2018 yılı içerisinde ilimizde yaklaşık 36 
bin ton kiraz üretimi gerçekleşti. Bu üretimin 6 
bin 7 bin ton bandındaki kısmı da ihraç edildi. 
İhracat pazarlarımızda özellikle Batı Avrupa ve 
Rusya bulunmakta. Bu yıl bir miktar kiraz ala-
nımız yaklaşık bin 500, 2 bin dekarlık alanımız 
yani 26 bin dekarın bin 500, 2 bin dekarlık alanı 
doludan olumsuz bir biçimde etkilendi ama bu 
üretimin genel hacmine çok fazla zarar verecek 
bir husus değil, hasat şu an sona ermek üzere. 
Özellikle çok yüksek birkaç köyümüzde şu an 
devam etmekte, o da sona ermek üzere fakat bu-
rada çok ciddi bir biçimde ihracat çalışmaları ya-
pan firmalarımız var. Bunlar çalışmalarını devam 
ettiriyorlar. Malumunuz bu bir süre soğuk hava 
deposunda bekletiliyor ayrıldıktan tasnif edildik-
ten sonra, daha sonrasında da ihracat pazarlarına 
ulaşıyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Biz üre-
tim miktarı olarak yine 2018 yılındaki üretimi 
bir miktar geçmeyi bekliyoruz bu yıl. İhracat 

miktarında da yine aynı oranı, geçen yılki oranı 
yakalayarak onda da bir miktar artış bekliyoruz. 
Çünkü özellikle verimli bir dönem olduğunu ve-
rimli bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz 
yıl kiraz üreticilerimizin yaşadığı sorunları bu yıl 
yaşamadık onun için geçen yıla göre üretimimiz-
de ve dolayısıyla ihracatımızda da artış bekliyo-
ruz. Biz kiraz üretiminde Türkiye’nin dördün-
cü iliyiz. Yaklaşık olarak Türkiye’deki hacmin 
2017 yılı için yüzde 6, 6,5’ini, geçtiğimiz yıl 
için 4,5’ini üreten Türkiye’de bu konuda iddialı 
olan iller arasında yer alıyoruz. Ayrıca bu konu-
da valilik olarak yaptığımız bir takım çalışmalar 
da var. Bir kiraz eylem planımız var. Bununla 
hem üretimdeki kalite ve kalibrasyonu artırmayı 
hem de kiraz alanlarımızı genişleterek, modern 
üretim tekniklerini çiftçimizle buluşturup, on-
ların hem daha fazla kazanç elde etmesini hem 
daha fazla üretim yapmasını sağlayacak bir dizi 
adımdan oluşan bir eylem planımız da var. Şu an 
onun uygulaması devam ediyor. Amasya'mızdan 
burada yetiştirdiğimiz bu güzel kirazlar öncelikle 

Rus pazarına 
ve Alman pa-
zarına ulaşı-
yor. Düzenli 
bir biçimde 
gidiyor, orada 
ciddi bir pazar 
oluşmuş du-
rumda. Amas-
ya kirazının 
Rusya’da ve 
Almanya’da 
sofraları süsle-
diğini söyleye-
biliriz” dedi. 

Son olarak 
kutulanan ki-
razlar, soğu-
maya bırakıl-
dıktan sonra 
ihracata hazır 
hale geliyor. 

Rusya ve Almanya’nın kirazları Amasya’dan 
Amasya’da üretilen 
kirazlar fabrikada boy 
boy ve kalite kalite ay-
rıldıktan sonra Rusya 
ve Almanya’ya ihraç 
ediliyor. 
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Müfettişlere “Uygulamalı Modern Denetim” eğitimi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) De-
netim ve Risk Yönetimi Merkezi tarafından ve-
rilen eğitime katılan Tarım Kredi Kooperatifleri 

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli mü-
fettişler için sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Tarım Kredi ve ASBÜ arasında imzalanan işbirliği 
protokolü kapsamında düzenlenen eğitimle müfettişlerin 
yetkinliklerinin artırılması ve kuruma rehberlik edecek 
Teftiş Kurulunun kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu amaçla müfettişlere yönelik “Kurumsal Risk 
Yönetimi”, “Performans Denetimi” ve “Uygulamalı 
Veri Analizi” konularında “Uygulamalı Modern De-
netim” eğitimi verildi. Eğitim sonunda katılımcılara 
sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

“Verimlilik için teknolojinin nimetlerinden 
faydalanmamız gerekiyor”

Sertifika töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak 850 bin ortağa sahip köklü bir ku-
ruluşuz. 150 yılı aşkın bir geçmişimiz var. Önce tarımsal 
girdileri tedarik edelim, sonrasında üretelim. Ama bir 
baktık ki, bizim pazar noktasında da yer almamız lazım. 
Bunun çabası içerisindeyiz. Neticede büyük bir yapıyız. 
1.625 kooperatif, 17 bölge müdürlüğü, 15 şirketimiz ve 
yaklaşık 30 milyar liralık bir ekonomik büyüklüğümüz 
var. Bizim bir taraftan etkinliğimizi, bir taraftan da ve-
rimliliğimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

Kooperatif ortaklarının, üreticilerin tarımsal girdile-
rin karşılanması hususunda fiyat avantajı beklediğini be-
lirten Poyraz “Çiftçimizin bizden beklentisi, onları tüc-
cara ezdirmememiz. Ürünlerini onlardan daha iyi fiyata 
alalım, sonrasında bu ürünleri işleyip en uygun fiyata 
verelim. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Dolayısıy-
la verimliliğimizi artırmalıyız. Bunu yapmak da aslında 
çok kolay. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmamız 
gerekiyor. Rehberlik Teftiş Kurulu olarak bu konuda ge-

rekli adımları attık. Eğitim çalışmalarımız bizim için 
bu anlamda çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin mesleki uzmanlaşmaya 
ihtiyacı var”

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Barca ise Türkiye’nin sosyal bilimler alanında 
ilk ve tek tematik devlet üniversitesi olduklarını belirterek 
“Türkiye’de ilk kez açılan çok sayıda yüksek lisans ve 
doktora programına sahibiz. Şüphesiz sermaye birikimi 
çok önemli ama insan kaynakları alanında sıçrama yaşan-
madığı sürece bir aşama atlamak mümkün olmayacaktır. 
İnsan kaynağına, uzmanlık düzeyinde olmasına ihtiyaç 
duyulan o kadar çok alan var ki! Türkiye’nin mesleki uz-
manlaşmaya ihtiyacı var. Tarım Kredinin bu anlamdaki 
yaklaşımını çok takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mesleki önceliklere göre 10 eğitim 
programı belirlendi

ASBÜ Denetim ve Risk Bölümü Anabilim Dalı 
Başkanı Dr. Halis Kıral ise amaçlarının çözüm ortağı 
olarak mesleki hayata, uzmanlara, müfettişlere katkı 
sağlamak olduğunu söyledi. Kıral, “Biz kuruluşu-
muzdan bu yana 6 aylık bir dönemde 25 ayrı eğitim 
verdik. Tarım Kredi Kooperatifleri müfettişlerine de 
mesleki anlamda önceliklerine göre 10 eğitim prog-
ramımızı da belirlemiş olduk” şeklinde konuştu.

Törene Tarım Kredi Kooperatifleri Rehberlik ve Teftiş 
Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Başkan Yardımcıları Tamer 
Yılmaz ve Ömer Gencay Ünlü, ASBÜ Denetim ve Risk 
Merkezi öğretim üyeleri ile kursiyerler katıldı. Konuşma-
ların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile Ankara Sosyal Bilimler Üniver-
sitesi arasında imzalanan işbirliği 
protokolü kapsamında düzenle-
nen eğitime katılan Rehberlik ve 
Teftiş Kurulu Başkanlığı bünye-
sindeki müfettişlere sertifikaları 
verildi.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 
(DKMP)Genel Müdürlüğü ile Fırat 
Üniversitesi (FÜ) arasında imza-

lanan protokol kapsamında bakanlık tara-
fından Türkiye'de ilk defa Elazığ'da Doku 
Kültürü Laboratuvarı ve Serası kurularak, 
üniversite kampüsü içerisinde hizmet ver-
meye başladı. Çoğaltılması planlanan ende-
mik bitki türüne uygun numune alma, sak-
lama, laboratuvara nakli ve dikimi DKMP 
tarafından, laboratuvar çalışması ise FÜ ta-
rafından yapılacak. Laboratuvarda başlanan 
çalışmalar kapsamında Gysophila , Cicer 
ve Crambe bitkileri mikro çoğaltım yönte-
miyle üretildi. Üretilen bitkiler, mikroptan 
arındırılmış doku kültürü ortamında köklen-
dirilerek saksılara aktarıldı. Laboratuvarın, 
biyolojik zenginliği oluşturan türlerin yok 
olmasının önlenmesi ve bilimsel araştırma-
lara imkan sağlaması açısından büyük önem 
arz ettiği belirtildi. 

"Türkiye'de ilk ve tek" 
Laboratuvar hakkında bilgi veren DKMP 

Malatya 15’inci Bölge Müdürü Abdullah 
Koç, "Biyolojik çeşitliliğinin tespit edilmesi 
amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-
müzce Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter 
ve İzleme Kurulu projesi kapsamında ça-
lışmalara başlandı. Elde edilen veriler için 
Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitli-
lik Veri Tabanı oluşturulmuştur. Yapılan 
bu biyolojik çeşitlilik çalışma kapsamında 
tespit edilen endemik türlerin, nesli tehlike 
ve tehdit altında bulunanların çoğaltılma-

sı amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Fırat 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan 
protokol kapsamında ülkemizde ilk ve tek 
olan Doku Kültürü Laboratuvarı ve Sera 
kurulmuştur. Bu laboratuvar 3 bin metreka-
re alan da kurulmuş, son derece modern bir 
tesistir" dedi. 

"Doğal ortamda dikime hazır hale 
geldi" 

Laboratuvar ve seranın aynı zamanda bi-
limsel çalışmalara katkı sağlayacağını dile 
getiren Koç, "Biz tespit etmiş olduğumuz ve 
çoğaltılmasını düşündüğümüz bitki türüne 
uygun numune alma yöntemiyle bulunduğu 
ortama göre numuneleri alıp saklama koşul-
larını sağladıktan sonra Fırat Üniversitesine 
teslim edeceğiz. Üniversite laboratuvar ça-
lışmalarını yapacak. Çoğaltma işlemlerini 
yaptıktan sonra tekrar Doğa Koruma Milli 
Parklar İl Şube Müdürlükleri bu bitkileri 
laboratuvardan alarak doğal ortamlarına 
götürüp dikimini sağlayacak. Şuana kadar 
doku kültür laboratuvarına konunun uzmanı 
hocalarımız bir çalışma ekibi oluşturdular. 
Bu çalışma ekibiyle birlikte çöven, yaba-
ni hardal, yabani nohut gibi endemik bitki 
türleri üzerinde çalışmalar yaptılar. Bu tür-
lerin sürgün ucu, boğum ve tomurcuk gibi 
kısımlarının mikro çoğaltım yöntemiyle aşı-
ladıktan sonra yeni sürgünler elde ettiler. Bu 
sürgünler laboratuvarda köklendirdi. Saksı-
larda şaşırtılıp alındıkları doğal ortama di-
kime hazır hale gelecek şekilde büyümeleri 
sağlandı" ifadelerini kullandı. 

"Yeni türlerin çalışması devam 
ediyor" 

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ak-
taran Koç, "Şu anda görevli hocalarımız 
diğer illerden gelen salep, safran gibi yeni 
türlerle de çalışmalarına devam ediyorlar. 
Doku kültürü laboratuvarı ülkemizin sahip 
olduğu biyolojik çeşitliliğin türlerinin yok 
olmaması için aynı zamanda kullanılması 
ve gelecek nesillere de aktarılmasının ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından 
çok önemli bir tesis. Aynı zamanda da bi-
limsel çalışmalara da imkan sağlaması açı-
sından değerlidir” diye konuştu. 

Endemik, nesli tehdit altında bulunan ve kaybolmaya yüz 
tuttuğu için koparıldığında 60 bin TL cezası olan bitki 
türlerinin korunarak çoğaltılması için Türkiye'de ilk defa 
Elazığ’da kurulan Doku Kültürü Laboratuvarında sonuçlar 
alınmaya başladı. 

Bu kapsamda endemik olan Gysophila (Çöven), Cicer 
(yabani nohut) ve Crambe (yabani hardal) bitkileri, doğal 
ortama aktarılacak duruma getirilirken, daha önce bir çok 
defa izinsizce doğadan koparıldığı için salep soğanı başta 
olmak üzere bir çok çeşit üzerinde çalışmalara ağırlık verildi. 

Anadolu’nun bozkırları 
keşfediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Kü-
resel Çevre Fonu’nun (GEF) finanse ettiği, “Türki-
ye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdü-
rülebilir Yönetimi Projesi"nde sona gelindi. Biyolojik 
çeşitlilik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerler, 
mevcut otlatma faaliyetleri ile hayvancılık alanında 
gerçekleştirilen envanter çalışmaları tamamlandı.

2017 yılında başlatılan “Türki-
ye'nin Bozkır Ekosistemlerinin 
Korunması ve Sürdürülebilir 

Yönetimi Projesi", Şanlıurfa Tek 
Tek Dağları Milli Parkı, Kızıl Kuyu 
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
ve Karacadağ bozkırlarında yürü-
tülüyor. Bu alanlarda başlayan ve 
tamamlanan envanter çalışmaları 
kapsamında Şanlıurfa için yeni tür-
ler kayıt altına alındı. Karacadağ’da 
flora çalışmaları sonucunda bir tane-
si endemik olmak üzere 47 takson, 
Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’nda bir tanesi endemik ol-
mak üzere 29 takson, Tek Tek Dağ-
ları Milli Parkı’nda da 11 takson yeni 
kayıt olarak tespit edildi. 

Genetik çeşitlilik acısından 
önemli olan ve daha önce Tek 
Tek Dağları Milli Parkı ve Kızıl 
Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası'nda kaydı olmayan buğ-
daygillerden ve baklagillerden 
de yeni kayıtlar yapıldı. Tek Tek 
Dağları’nda buğdayın 4 türünün 
yeni kaydının yapılması, ayrıca 
mercimek, nohut ve mürdümük 

için de yeni kayıtların olması 
bu alanların korunan alan olarak 
değerini daha da arttırıyor. Hem 
buğdaygillerden hem de bakla-
gillerden yeni kayıtların birincil 
ata olmaları ihtimalini de barın-
dıran bulgular ülke adına umut 
veriyor. 

Projede sadece bitkiler açı-
sından değil aynı zamanda kuş-
lar açısından da önemli kayıtlara 
ulaşıldı. Kuş türlerinden Kızıl 
Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’nda 15 tür, Tek Tek Dağ-
ları Milli Parkı’nda 11 tür ve 
Karacadağ’da 21 tür yeni kayıt 
olarak tespit edildi. 

Uygulanan proje ile etkin 
korunan alan yönetiminin sağ-
lanarak, bozkır biyolojik çe-
şitliliğinin üretim peyzajlarına 
entegre edilmesi hedefleniyor. 
Proje bu sahalardaki biyolojik 
çeşitliliği geliştirirken, sahalar 
arasında da ekolojik ağların 
oluşturulmasını teşvik edecek. 
Böylece Türkiye’nin bozkır 
ekosistemlerinin korunması 
güçlendirilecek.

Endemik bitkiler, Türkiye'de ilk defa laboratuvarda üretildi 

Tek Tek Dağları’nda 
buğdayın yeni 4 türü  

tespit edildi

Yeni kuş türleri de kayda 
girdi
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Siirt’te çiftçiler, buğday hasadı-
nın başlamasıyla biçerdöverlerin 

tarlalara girdiğini ve hasatta isteni-
len verimi elde etmenin mutlulu-
ğuyla yüzlerinin güldüğünü söyledi. 

Bu yıl aşırı yağışlar ve zaman-
sız kuraklıklara rağmen üründen 
oldukça memnun kaldıklarını be-
lirten çiftçi Veysel Deli, ekili olan 
bin dönümlük araziden 250 ile 300 
ton arasında hasat beklediklerini 
dile getirdi. Deli, “2019 yılı buğ-
day hasadına başladık. Elimizde bin 
dönüm arazi var ekiyoruz. Kendi 
arazimiz. Yaşanan yağmurlardan ve 
kuraklıktan dolayı bazı olumsuz-
luklar yaşadık. Verimin düştüğünü 
görüyoruz hasatta. Daha önce bin 
dönümden aldığımız yaklaşık 350-
400 ton mahsulden bu sene en faz-
la 250-300 ton civarında bir verim 
alacağımızı düşünüyorum. Bereket-

li olmasını bütün Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

“Elde edilen verim çiftçilerin 
yüzünü güldürdü” 

Hububatta kontrolleri yerinde yap-
tıklarını belirten Siirt Tarım ve Orman 
Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Ab-
dulselam Ertaş, zamansız yağışlardaki 
olumsuzlara rağmen buğdayın rekolte-
sinin diğer yıla göre gayet iyi olduğu-
nu söyledi. Ertaş, çiftçiler için 10-15 
günün yoğun geçeceğini belirterek, 
"Hububatta buğday ve arpada hasat 
dönemi başladı. Bizde şuanda Pına-
rova köyünde buğday hasadında bu-
lunuyoruz. Biçer döverlerle biçiliyor. 
Buradaki amacımız buğday da bu sene 
fazla yağış olduğu için azda olsa ve-
rim kaybı yaşanacak. Genelde durum 
iyi çiftçinin yüzü gülüyor. Bereketli bir 
yıl olur inşallah” diye konuştu. 

Siirt’te yüzde 70 verimi artan 
buğday, çiftçinin yüzünü güldürdü 

Tarım Kredi Kooperatifleri ku-
ruluş misyonu doğrultusunda 
ortaklarının tarımsal girdi ve 

kredi ihtiyaçlarını karşılamak ile bir-
likte ürün değerlendirme/sözleşmeli 
üretim faaliyetlerini yürütmekle tarla-
dan pazara kadar ülke çiftçisinin ya-
nında olmaya devam ediyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin, kooperatiflerin hizmet alan-
larının genişletilmesi, gelirlerinin 
artırılması, iştiraklerinin ve iş birliği 
kurulan özel sektör firmalarının ham-
madde ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla yürüttüğü ürün değerlendir-
me faaliyetleri artarak devam ediyor. 
Bölge birliklerine bağlı kooperatif-
lerce kurulan ürün alım noktaları ile 
ortaklarının hasat heyecanını paylaşan 
Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerin 
ilk adresi oldu.

65 bin ton ürün sevkiyatı 
yapıldı

Ulusal market zincirleri ile yapı-
lan işbirliği doğrultusunda 2019 yılı-
nın başından itibaren kooperatiflerce 
zincir marketlere yaş meyve sebze 
tedariki yapılırken diğer yandan spe-
külatif fiyat artışlarının regüle edilme-
si amacıyla tanzim satış noktalarına 
ürün sevkiyatı sağlandı. Tarım ve Or-
man Bakanlığının koordinasyonunda 
Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa, 
Samsun, Trabzon, Balıkesir Büyük-
şehir Belediyelerince oluşturulan tan-
zim satış noktalarına Antalya, İzmir, 
Mersin, Niğde, Nevşehir illerinden 
Domates, Patates, Soğan, Elma, Bi-
ber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Is-
panak ürünlerinin tedariki yapılmıştır. 
Bu kapsamda ulusal marketler ve tan-
zim satış noktalarına toplam 65.000 
Ton ürün sevkiyatı gerçekleştirildi.

Migros, Carrefoursa ve Şok Mar-
ketler zinciri ile yapılan işbirliklerinin 
yanında kooperatif ortaklarınca üreti-
len yaş meyve sebzelerin tüketicilere 
sunulmasına yönelik A101 firması ile 
temmuz ayı itibariyle ticari işbirliği 
protokolü imzalandı.

Makarnalık buğday alımları 
başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derne-

ği (TMSD) arasında yapılan protokol 
kapsamında, buğday alımları yapıldı. 
2019 yılı arpa ve buğday hasadının 
başlamasıyla birlikte kooperatiflerce 
Konya, Karaman, Kütahya, Uşak, Af-
yon, Ankara, Mersin, Adana, Osmani-
ye, Gaziantep, Kilis, Erzurum, Kah-
ramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Mardin illerinden 36 bin ton buğday 
tedarik edildi. Alınan buğdaylar Tarım 
Kredi Birlik ve TMSD üyesi firmala-
rın ihtiyacına göre planlaması yapıldı-
ğı üzere sevk edildi.

Ayrıca Tarım Kredi Yem fabrikala-
rının ihtiyacına yönelik, Tekirdağ, Edir-
ne, Kırklareli, Çanakkale, Bursa, Balı-
kesir, Ankara, Sivas, Denizli, Eskişehir, 
Konya, Samsun ve Malatya illerinden 
de 130 bin ton arpa alımı yapıldı.

Endüstriyel meyve alımları 
sürüyor

Ankara, Sivas, Balıkesir, İzmir, 
Kütahya, Antalya, Malatya, Konya, 
Erzurum ve Mersin Bölge Birlikleri-
nin faaliyet alanında bulunan Isparta, 
Konya, İzmir, Malatya, Iğdır, Çanak-
kale, Bursa ve Balıkesir illerinden, 
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (ME-
YED) üyesi firmalara sevk edilmek 
üzere kooperatiflerce 7 bin 500 ton 
endüstriyel meyve alımı yapıldı.

Yaş meyve sebze, endüstriyel mey-
ve ve hububat alımları artarak devam 
etmekle birlikte, başta ayçiçeği, dane 
mısır, susam, çeltik ve diğer bakliyat 
ürünleri alımları planlanmakta. Yıl-
sonuna kadar kooperatiflerce büyük 
bir gayret ve özveri ile ürün alımları 
sağlanacak. Bir önceki yıla kıyasla 
%72 oranında artış sağlanarak 2018 
yılında 620 bin ton ürünü 800 milyon 
TL bedel ile alan Tarım Kredi Koope-
ratifleri 2019 yılı ürün değerlendirme/
sözleşmeli üretim faaliyetleri netice-
sinde 800 bin ton ürünü 1 milyar 250 
milyon TL bedelle üreticilerden alımı 
hedefleniyor. Bu rakamın orta vadede 
5 milyar TL seviyesine çıkarılması 
için çalışmalar devam ediyor.

Önümüzdeki yıllarda milli tarım 
anlayışıyla ülkemizde yerli susam ve 
kenevir ithalatının azaltılması ama-
cıyla sözleşmeli üretim modeli ile 
çiftçilere yerli susam ve kenevir ekimi 
yaptırıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin yanında  
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke genelinde böl-
ge birlikleri aracılığıyla ürün alım faaliyetleri ile çiftçinin 
hasat heyecanını paylaşıyor. Ortaklarının üretim önce-
si ihtiyaçlarının karşılanması yanında, ürünlerin pazara 
ulaştırılması konusunda da sorumluluk alan Tarım Kre-
di Kooperatifleri, bu hasat döneminde de çiftçilerin ilk 
adresi oldu.
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Üretici Hüseyin Ergil tarafından 
yetiştirilen ilk ürün hasadına 
bereketli olması için kurban 

kesilerek başlandı. Üreticiler, Salihli 
Ovası’nda geçtiğimiz sezona göre sal-
çalık domates ekiminin yüzde 50 fazla 
olduğu ve bu sezon bir milyon 300 ton 
domates hasadı beklenildiğini söyledi. 

“Domates ekiminde yüzde 50 
artış var” 

Salihli Ovası’nın en önemli tarım-
sal üretimlerinden kırmızı altın hasadı-
na başlandığını vurgu yapan Üreticiler, 
“Geçen sezon yaklaşık 6 bin 500 - 7 bin 
dekar olan domates ekili alan, bu dönem 
13 bin dekar alana çıktı. Salçalık doma-
teste üreticimizin dekarda 10-14 ton ara-
sı ürün beklediğini biliyoruz. Bu üründe 
dekar başına 10 ton ürünün masraf, on 
ton üzeri ürünün ise üreticinin cebine 
kar kalmaktadır. Domateste fabrikalarla 

yaptığımız, sözleşme gereği fiyatların 
inmesi, çıkması, arz talebin az, çok ol-
masına göre bile olsa biz, her iki tarafın 
sözleşmeye uymasını istiyoruz. Fiyat çı-
karsa üretimiz bu işten caymasın, düşer-
se de fabrikalarımız bu işten caymasın 
istiyoruz” dediler. 

“Bereketli ürün, marketlerdeki 
salça ve ketçap fiyatlarını 

düşürür” 
Market ve bakkallardaki salça ve 

ketçap fiyatlarının yüksek olduğunu 
belirten üreticiler, “Salihli Ovası’n-
da 13 bin dekar alanda ekilen ve elde 
edilen yaklaşık 1 milyon 300 ton do-
mates fabrikalara ulaşacak. Bu güzel 
verimden sonra inşallah, bakkal ve 
marketlerdeki salça ve ketçap fiyatları 
düşüp, halkımız en lezzetli ve tatlı bir 
şekilde yerler” dedi. Salihli Ovası’nda 
sezonun ilk salçalık domates hasadını 

yapan üretici Hüseyin Ergil ise “Yak-
laşık 100 dekar domates ektim. Ortala-
ma dekarda 10 tonun üzerinde bir ve-
rimimiz var. Ama şuan ki fiyatlardan 
memnun değiliz. İnşallah çiftçilerimiz 
için hayırlı olur” dedi. 

“Hasat başladı, fabrikalar 
kapılarını açmıyor” 

Hasat edilen sezonun ilk domatesle-
ri alan Tüccar Doğan Dinçel ise şunları 
söyledi: 

“Bugün hayırlısı ile Salihli Ovası’n-
da kırmızı altın domatesimizin hasadına 
başladık. Ancak fabrikalar alımlarda 

geri durup, fabrikalarını açmıyor, üre-
ticimizde sorun yaşıyor. Fiyatlarımız 
düşük, maliyetlerimiz ise yüksek. Bu 
yüzden biz çiftçimizin yanında durma-
ya çalışıyoruz. Üreticimizin ürününün 
yerde kalmaması için uğraşıyoruz. Şuan 
domates fiyatları kilogramda 42-43 ku-
ruş bandında geçiyor. Fakat 1 dekar do-
matesin maliyeti ise 4 bin lirayı geçiyor. 
Bu fiyatlar üreticimizi mağdur durumda 
bırakıyor. Biz bir Salihli çocuğu ve tüc-
carı olarak, kırmızı altın domatesimizin 
yerde kalmaması için uğraşmaktayız. 
Tüm çiftçilerimizin hayırlı bir sezon ge-
çirmesini diliyorum.” 

Salçalık domateste üretim arttı 
Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezlerinden Ma-
nisa’nın Salihli Ovası’nda 'kırmızı altın' olarak tabir edilen 
salçalık domatesin yeni sezon hasadına başlandı. Salihli 
Ovası’nda ilk hasat Yeşilova Mahallesi’nde yapılırken bu 
sene Salihli'den 1 milyon 300 bin ton salçalık domates ha-
sadı beklendiği öğrenildi.  

Türkiye’de 2019 yılı itibari ile 10
bin dekar alanda üretimle, 1,5 ton 

lavanta çiçeğinden 20-30 ton kozmetik 
ve parfüm sanayinde kullanılan lavan-
ta yağı elde ediliyor. Lavanta üretimi, 
sadece yağ olarak değil, tarlaların hasat 
zamanında oluşturduğu görsel zengin-
lik ile turizm sektörüne de hizmet edi-
yor. Yenipazar’da üç yıl önce bir kişi ta-
rafından ekimi yapılan lavanta tarlaları 
yaygınlaşmaya başladı. Yenipazar İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün des-
teği ile genç çiftçi projesinden yarar-
lanan bir üreticinin örnek teşkil etmesi 
ile, ekim yapılan alanlar da çoğalmaya 
başladı. Yenipazar’ın dağ köylerinde 
sulama sorunu olan arazilerde ekimi 
yapılabilen ve az su istediği için üre-
tici tarafından cazip gözüken lavanta 
üretiminin önümüzdeki yıllarda artarak 
devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ye-
nipazar’daki kadın kooperatifleri ara-
cılığıyla, kadın girişimcilerin lavanta 
üretimine yönlendirilmesi amaçlanır-
ken, bölgedeki incir ve zeytin üretimi-
ne alternatif olarak ek gelir elde etme 
imkanı oluşturulabilecek. 

Yenipazar’da 45 çiftçi lavanta 
bahçelerini gezdi 

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından organize 
edilen, Aydın Büyükşehir Beledi-
yesi ve Yenipazar Belediyesi’nin 
desteği ile uygulanan program ile 
45 çiftçi Isparta ve Burdur’daki 
lavanta üretim alanlarını gezme 
ve tanıma fırsatı buldu. Özellikle, 
Alioğullar, Koyunlar, Hacikoseler 
ve Karacaören Mahallesi’ndeki 
arazilerinde lavanta tarımını uy-
gulamaları adına ürecilerin ye-
rinde görmeleri için  Burdur’un 
Akçaköy, Karakent Lisinia doğal 
yaşam alanı ve Isparta’nın Ku-
yucak köylerine gezi düzenlendi. 
Yenipazarlı çiftçiler buradaki la-
vanta tarlalarını gezerek, bilgi ve 
birikim sahibi olurken, bu incele-
me gezisi ile lavantanın üretimi-
nin yapıldığı yerdeki ekonomik 
ve sosyal açıdan yaşanan değişim 
gözlemlendi. 

Yenipazar lavanta kokmaya başladı 
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde üç yıl önce genç çiftçi 
projesi ile 25 dekar alanda ekimi yapılan lavantaların 
hasadına başlanırken, bölgeye örnek olan proje ile 
ekim yapılan alan yaklaşık 100 dekara ulaştı.  
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Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinin Karade-
niz'e döküldüğü tarım şehri Samsun, sebze ve 
meyve üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında 

yer alıyor. Bafra ve Çarşamba gibi verimli ovalarına sa-
hip olan Samsun, işlenen tarım alanı bakımından Tür-
kiye'nin 16'ncı sırasında yer alıyor. Samsun'un 972 bin 
459 hektar alanlık (ha) yüz ölçümünün yüzde 39'u işle-
nen tarım alanı olarak dikkat çekiyor. 375 bin 392 hektar 
alanlık işlenen tarım alanının yüzde 42,8’lik kısmı eko-
nomik olarak sulanabilirken, 160 bin 672 hektar alan-
lık ekonomik olarak sulanabilir alanın ise ancak yüzde 
29,5’i sulanabiliyor. 

Çeltik, soya, fındık, kivi ve tütün 
üretiminde ilk 5’te 

Samsun, çeltik üretiminde 2'inci, soya üretiminde 
3'üncü ve tütün üretiminde 5'inci sırada yer alıyor. 
Ayrıca Samsun kırmızı pancar ve lahana üretiminde 
Türkiye 1'incisi, biber ve turp üretiminde Türkiye 
2'ncisi, patlıcan ve ıspanak üretiminde Türkiye 3'ün-
cüsü ve barbunya üretiminde ise Türkiye 4'üncüsü 
olarak dikkat çekiyor. Meyve üretiminde de ilk sı-
ralarda yer alan Samsun, fındık üretiminde Türkiye 
3'üncüsü, kivi üretiminde Türkiye 5'incisi, armut üre-
timinde ise Türkiye 6'ncısı konumunda yer alıyor. 

Samsun'da yılda 133 bin 221 bin ton çeltik, 7 bin 
714 ton soya ve 6 bin 897 ton tütün üretiliyor. Ayrıca 
3 bin 300 ton kırmızı pancar, 223 bin 50 ton lahana, 
136 bin 786 ton biber, 13 bin 167 ton turp, 28 bin 
455 ton patlıcan, 12 bin 632 ton ıspanak ve 6 bin 753 
ton barbunya üretiliyor. Samsun'da yılda 66 bin 363 
ton fındık, 5 bin 401 ton kivi ve 9 bin 361 ton armut 
üretiliyor. 

TÜİK verilerine göre kırmızı pancarın Türkiye'de-
ki, üretiminin yüzde 40,67'si Samsun'da üretiliyor. La-
hananın yüzde 29,15'i ve barbunyanın da yüzde 7,67'si 
yine Samsun'da üretiliyor. Fındığın ülke genelinde 
12,89'u, kivinin de 8,72'si Samsun'da üretiliyor. 

Türkiye çeltik, soya, tütün, kırmızı 
pancar, lahana, biber, turp, patlıcan, 
ıspanak, barbunya, fındık, kivi ve ar-
mudunu Samsun’dan karşılıyor.

Samsun, Türkiye’nin sebze 
ve meyve ambarı 
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Artvin’in Ardanuç ilçesinde emek-
li öğretmen Halit Özdemir, bölge-
de bulunan kalker kayalarından 
tarım kireci üreterek ekonomiye 
kazandırdı. 

Ardanuç ilçesinde emekli öğretmen ve aynı 
zamanda araştırmacı yazar Halit Özdemir 
(62) kendi köyündeki beyaz kalker kaya-

larının Maden Tetkik Arama (MTA) Kurumu’nda 
kimyasal analizini yaptırdı. Ortaya çıkan sonuç 
hem kendisi için hem de toprakların ıslahı için yeni 
ufuklar açtı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aldığı 
lisans ve tescil belgeleri ile Ardanuç’ta sertifikalı 
tarım kireci üretmeye başlayan Özdemir, yöredeki 
kayaların çok yüksek miktarlarda kalsiyum ve mag-
nezyum minerallerine sahip olduğunu söyledi. Öz-
demir, “Bu kayaların bitkilerin ihtiyaç duydukları 
demir, bakır, çinko gibi elementleri de bünyesinde 
barındırıyor” dedi. 

Kimyasal gübrenin toprağa, bitkiye, içme sula-
rına vermiş olduğu zararlara dikkat çeken Özdemir, 
kalkerin hem topraktaki zararlı maddeleri ortadan 
kaldırmak hem de bitkilerin ihtiyaç duydukları kal-
siyum, magnezyum ve diğer minerallerini yeniden 
toprağa kazandırmak için önemli bir görev üstlen-
diğini kaydetti. 

Karadeniz Bölgesinde Artvin’e özgü bu kalker 
kayalarını öğüterek 25 kg’lık torbalar halinde pa-
zarladıklarını ifade eden Özdemir, organik Ardanuç 
tarım kireci ile tanılan köylüler deneme amaçlı kul-
landıkları, bostanlarında gördükleri değişiklikler 
karşısında şaşkına döndüklerini dile getirdi. Gelen 
taleplere yetişmekte güçlük çektiğini kaydeden 
Özdemir, insan sağlığına zararı olmayan tamamen 
doğal bu ürünle çiftçilerin yüzde 100'e yakın ürün 
aldıklarını sözlerine ekledi. 

Kalker kayaları tarım kirecine dönüştü

Taleplere 
yetişemiyor 








