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Çankaya-Ankara

Çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması Trabzon'da yapıldı

3 Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütüne yönelik 
düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerden çalı-
şanımız Sadullah Yanık'ın oğlu Uzman Çavuş Ayhan 
Yanık'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da binlerce 
kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

3 Tarım ve Orman 
Bakanlığı, "Daha Ye-
şil Bir Türkiye İçin" 
sloganıyla 11 Ka-
sım'da 11 milyon fi-
danı toprakla buluş-
turmak için çalışma 
başlattı. Tarım Kredi 
Kooperatifleri de 850 
bin ortağından aldığı 
güçle kampanyaya 
destek veriyor.
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TARIM KREDİDEN 
ORTAK KART Tarım Kredi Ortak Kart Projesin-

de ilk uygulama yapıldı. Türki-
ye Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
PTT iş birliğiyle başlatılan proje-
de, bir çok işlem daha hızlı yapı-
lacak.  Ayni ve nakdi kredi onay-
larındaki senet süreçleri ortadan 
kalkarken, 9 milyon evrakın israf 
olması da önlenecek.
Tarım Kredi Ortak Kart, çiftçinin 
önündeki engelleri ortadan kal-
dırırken, üzerindeki yükleri de 
hafifletecek, 850 bin ortağımıza  
daha hızlı ve verimli hizmet ve-
rilebilmesine imkan sağlayacak.
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Tarım Krediden ağaçlandırma 
seferberliğine destek

Şehit Uzman Çavuş Yanık 
son yolculuğuna uğurlandı
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GÜBRETAŞ, ayçiçeğinde kalite 
ve verimliliği artırmak amacıyla 
Konya’nın Altınekin ilçesinde 

yaptığı örnek uygulamanın sonuçları-
nı, düzenlediği Hasat Günü etkinliğiyle 
bölgedeki üreticiler ve tarım paydaşları 
ile paylaştı.

Toprak analizi sonuçlarına daya-
lı olarak uygulanan dengeli besleme 
programı sayesinde, dekar başına 500 
kg üzerinde verimle sulu ayçiçeği üre-
timinde, bölge ortalamasına göre yüzde 
20, Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 
40’ın üstünde verim artışı sağlandı.

GÜBRETAŞ’ın, Konya’nın Altıne-
kin ilçesinde yaptığı örnek uygulama-
nın sonuçlarını paylaştığı Hasat Günü 
etkinliğine, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Musa Takımcı, Tarım Kredi Ko-
operatifleri Konya Bölge Müdürü Mü-
cahit Asalıoğlu, Gübretaş Genel Müdür 
Yardımcısı Metin Özyürek ile bölgedeki 
kooperatif yetkilileri, ziraat mühendis-
leri ve önder ayçiçeği üreticilerinden 
oluşan tarım paydaşları katıldı.

Bilinçli tarım uygulamasıyla 
gelen yüksek verim

Etkinlikte konuşan GÜBRETAŞ Ge-
nel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, 

“Ayçiçeği, ülkemiz için önemli tarımsal 
ürünlerden birisidir. Yağ bitkilerindeki 
üretim açığımızı kapatmak için yay-
gınlaştırılması gereken bir üründür. Bu 
anlamda Konyalı üreticiler ayçiçeği üre-
timinde diğer bölgelere göre hem verim 
hem de kalite açısından oldukça güzel 
sonuçlar alıyor. Biz de bu sonuçlara 
katkıda bulunarak bilinçli üretici faali-
yetleri ile daha ileri taşıdık. Bilinçli ta-
rım uygulamalarıyla bölge ortalamasına 
göre daha yüksek verime ulaştık” dedi.

Hasat Günü etkinliğinde bölgenin 
önder ayçiçeği üreticilerinden uygula-
manın yapıldığı tarlanın sahibi Musta-
fa Kağnıcıoğlu da görüşlerini paylaştı. 
10 dekarlık tarlada önce toprak analizi 
yapıldığını ve buna göre uzman ziraat 
mühendisleri tarafından kendisine bir 
program sunulduğunu belirten Mus-
tafa Kağnıcıoğlu, “O programa uygun 
şekilde bakım ve gübreleme yaptık. 
GÜBRETAŞ ekibinin yakın ilgisiyle 
ayçiçeğindeki güzel değişimi de izledik. 
Ayçiçekleri daha canlı ve dirençli hale 
geldi. Burada GÜBRETAŞ’ın bitkiye 
özel ürettiği 13.24.12+10(SO3)+ME 
gübresini kullandık. Bu civarda üretici-
lerin zengin içeriğinden dolayı ‘aşure’ 
adını verdiği bu gübre, tarlamıza bere-
ket getirdi” dedi.

Üretici Mustafa Kağnıcıoğlu, bölge 
genelindeki çoğu ayçiçeği tarlasına göre 
daha bakımlı ve göz dolduran tarlada 
geçen yıl en fazla 370 kg/da civarında 
ürün alınırken, bu yıl GÜBRETAŞ’ın 
uzman ziraat mühendisleri tarafından 
hazırlanan gübreleme programını uy-
gulaması sayesinde dekar başına 500 
kg üzerinde verime ulaştığının tespit 
edildiğini söyledi. Beklentisinin çok 
üzerinde bir sonuç elde ettiği için mutlu 
olduğunu belirten Mustafa Kağnıcıoğlu, 
bu sonuçların bölgedeki üreticiler için 
de örnek olması temennisinde bulundu.

Uzman ekipten arazide destek
Deneme alanının planlanması ve 

takibinde görev yapan GÜBRETAŞ’ın 
uzman ziraat mühendisleri, arazide yap-
tıkları çalışmalar hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Araziden alınan toprak nu-
munelerini GÜBRETAŞ laboratuvarın-
da analiz ettikten sonra bu verilere göre 
gübreleme programı oluşturulup üretici 
ile paylaşıldığını aktaran ziraat mühen-
disleri, uygulamaların her aşamasında 
tarla sahibinin yanında olarak teknik 
desteği sürdürdüklerini belirttiler.

Üreticinin daha önceki yıllarda 
kullandığı klasik taban gübresi yeri-
ne GÜBRETAŞ’ın özel taban gübresi 
13.24.12+10(SO3)+ME’nin kullanımı-
nın daha uygun olacağına karar veren 
uzman ziraat mühendisleri, yine analiz 
sonuçlarını dikkate alarak tabandan tek 
tip besleme yerine bitkinin ihtiyacı olan 
bitki besin maddelerini damla sulama 
sistemleri ve yapraktan uyguladılar.

Gübreleme yapılırken modern tarım 
uygulamalarına önem verildi. Özellikle 
sulama sistemi olarak damlama sulama 
sistemleri kullanılırken bitkiye yap-
raktan besleme yapılması da gelişime 
önemli katkı sağladı. Yapılan modern 
tarım uygulamaları, bu tarladaki verim 
ve kaliteyi de yükseltti.

Bilinçli tarım için mutlaka toprak 
analizi yapılmasını öneren GÜBRE-
TAŞ ziraat mühendisleri, yapılan analiz 

sonucunda verilen gübreleme tavsiye-
lerine uyulması ve gübre tedariklerinin 
toprak analizi sonuçlarına göre yapıl-
ması gerektiğini belirttiler. Programın 
sonunda ayçiçeği tarlası saha incelemesi 
sırasında ziraat mühendisleri tarafından 
üreticilerin ve misafirlerin soruları da 
yanıtlandı.

Bitkiye ve bölgeye özel gübre 
çeşitleri

Son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge 
çalışmalarıyla geliştirdiği “bitkiye ve 
bölgeye özel gübre çeşitleri” ile ülke 
tarımının geleceği için katma değer 
üreten GÜBRETAŞ, Türkiye’nin farklı 
illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de 
bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını 
yaygınlaştırıyor.

GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygula-
malarını yaygınlaştırma kapsamındaki 
kalite ve verimliliği artırmaya yönelik 
örnek uygulamalardan biri de Konya Al-
tınekin’deki ayçiçeği tarlasında yapıldı. 
Altınekin ilçesindeki model üretim alanı 
çalışmasında; toprak analizi sonuçları, 
arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal 
üretimi etkileyen faktörler dikkate alına-
rak geliştirilen bitki besleme programı 
uygulandı. Bu uygulamaların sonucun-
da hem verim hem de kalite açısından 
Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha 
yüksek bir sonuç elde edildi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin son 
10 yıllık sulu ayçiçeği tarımı verim or-
talaması dekar başına 365 kiloya yakın 
olurken, Konya bölgesinde geçtiğimiz yıl 
bu oran 411 kg/da olarak gerçekleşmişti. 
GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisle-
ri gözetiminde geçen sonbahardan itibaren 
örnek uygulamanın yapıldığı Altınekin’de-
ki ayçiçeği tarlasında ise dekar başına 500 
kg’nin üzerinde ürün elde edilmesi hedef-
leniyor. Bölge ortalamasına göre yüzde 20, 
Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 40 
üzerinde verim artışı elde edilmesine katkı 
sağlayan GÜBRETAŞ, bitkiye ve bölgeye 
özel gübreleriyle tarımsal üreticilere destek 
olarak tarım sektörüne katma değer sağla-
maya devam ediyor.

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri iştiraki GÜBRE-
TAŞ’ın, tarımda kalite ve 
verimliliği artırmaya yö-
nelik örnek uygulamaları 
sonucunda, Konya Altıne-
kin’deki ayçiçeği tarlasında 
hem verim hem de kalite 
açısından Türkiye ve bölge 
ortalamasına göre yüksek 
bir sonuç elde edildi.

GÜBRETAŞ’tan ayçiçeğinde yüzde 40 verim artışı
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Özbek tarım heyetinden Tarım Krediye ziyaret
Resmi ziyaretleri kapsa-
mında Türkiye’de bulunan 
Özbekistan Devlet Veteri-
nerlik ve Hayvancılık Ge-
liştirme Komitesi Başkanı 
Bakhromjon Norkobilov 
ve beraberindeki heyet 
Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratiflerini ziyaret etti.

Özbekistan Devlet Veterinerlik ve 
Hayvancılık Geliştirme Komite-
si Başkanı Bakhromjon Norko-

bilov ve beraberindeki heyet Tarım Kre-
di Kooperatiflerini ziyaret ederek, Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz ile görüştü. 
Görüşmede Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin faaliyetleri ve iki ülke arasındaki 
tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi yönün-
den atılacak adımlar değerlendirildi.

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin Türkiye’nin en bü-
yük çiftçi kuruluşu olduğunu belirterek, 
“Ülke genelinde 36 bin 499 yerleşim 
yerinde 1625 kooperatifimiz ile 850 
bin ortağımıza hizmet vermekteyiz. 
Ortaklarımızı tarımsal üretim öncesi 

ihtiyaçlarının temini yanında üretilen 
ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konu-
sunda da sorumluluk üstlenmekteyiz. 
Bunun yanında 15 şirketimiz ile yurtiçi 
ve yurtdışında tarımsal faaliyetlerde bu-
lunmaktayız. Bu anlamda özellikle Tür-
ki Cumhuriyetlerle yaptığımız işbirliği 
çalışmaları bizim için daha fazla anlam 
taşımaktadır” dedi.

Karşılıklı işbirliklerinin devamı ve 
geliştirilmesi için yapılan çalışmalar-
dan duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Norkobilov, Özbekistan’nın yeni yatı-
rımlar beklediğine dikkat çekti. Norko-
bilov, “Özbekistan 4 mevsimi yaşayan 
oldukça verimli topraklara sahip bir 
ülke. Tarımsal anlamda yeni yatırımlar-
la bu verimli toprakları değerlendirmek 

istiyoruz. Kooperatif yapılanmasını ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerini kendimize 
rol model alıyoruz. Bu ziyaret sırasında 
aldığımız bilgiler bizim için çok faydalı 
oldu” diye konuştu.

Özbekistan Halk Bank Genel Mü-
dürü Murodilla Eshmatov, Balıkçılık 
Derneği Başkanı Omandjan Musaev, 
Hayvan Tanımlama Dairesi Başkanı 
Nargiza Amanbaeva, Yatırım Dai-
resi Başkan Vekili Boburbek Kham-
raev, Yabancı Yatırımcıları Çekme 
Bölümü Başkanı Abdurasul Boltaev 
ve Hayvan Sağlığı Dairesi Başkanı 
Shakhzod Khamzaakhon’un yer aldı-
ğı heyete Tarım ve Orman Bakanlığı 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire 
Başkanı Bayram Sertkaya, Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) Koordinatörleri Sami 
Dur ve Ali Kurt eşlik etti. Toplantıya 
ayrıca Tareks Hayvancılık Genel Mü-
dürü Adem Tatlı, Tareks Tohumculuk 
Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, 
Tareks Tohumculuk Genel Müdür 
Yardımcısı Kamil Yılmaz, Tareks 
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Oğuz da katıldı.



EYLÜL 2019HABER 5

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütüne yönelik 
düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerden 
çalışanımız Sadullah Yanık'ın oğlu Uzman Çavuş 
Ayhan Yanık'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da 
binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Birliğinde gerçekleştirilen bay-
ramlaşma programına, Türkiye Ta-

rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yardımcıları 
Muaz Saka, Ahmet Bağcı ve Mehmet Yener, 
I. Hukuk Müşaviri Mücahit Çetin, daire baş-
kanları, birim müdürleri, şirket temsilcileri 
ile çalışanlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada çalışanların 
geçmiş Kurban bayramını tebrik eden Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, daha nice bayram-
lara hep birlikte erişme temennisinde bulundu.

“Kooperatif yapılanmalarında ciddi 
çalışmalar olacak”

2019 yılının Tarım Kredi Kooperatifleri 
açısından değişim yılı olacağını yılın başından 
itibaren söylediklerine ve bu doğrultuda bir 
değişim başlattıklarına dikkati çeken Poyraz, 
“Neticede biz istesek de istemesek de Türkiye 
hızla değişiyor. Tarımın ihtiyaçları, tarım sek-
töründeki uygulamalar hızla değişiyor ve bek-
lentiler yükseliyor. Biriken sorunların çözüme 
kavuşturulmaması da başka maliyetler ortaya 
çıkarıyor. Dolayısıyla şu anda Hükümetimi-
zin öncelikli gündem maddeleri arasında tarım 
sektörü var. Önümüzdeki dönemde tarım sek-
töründe yapılacak olan bir takım reformlar ve 
buna bağlı olarak da özellikle tarımın önemli 
aktörlerinden olan kooperatif yapılanmalarında 
da ciddi bir takım çalışmalar olacak” dedi.

“Tarım Kredi çok daha görünür 
şekilde piyasada yerini alacak”

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu an-
lamda süreçlerin izleyicisi, takipçisi olmak ye-
rine, süreçleri belirleyen, süreçlerin en doğru 

en sağlıklı şekilde kurgulanması ve işletilmesi 
noktasında aktif sorumluluk alan bir kuruluş 
olmak zorunda olduklarına vurgu yapan Poy-
raz, “Bu şekilde olmanın da gayreti içerisinde-
yiz. Neticede önümüzdeki dönem Türkiye’de 
kooperatifçiliğin çok daha yaygın konuşuldu-
ğu ve hem üretim hem de tüketim tarafında 
çok daha aktif olduğu bir dönem olacak. Biz 
Allah’ın izniyle bu konuda hiçbir zaman so-
rumluluk almaktan kaçınmadık ve kaçınma-
yacağız. Önümüzdeki dönemde Tarım Kredi 
Kooperatifleri hem bölge birlikleri ve birim 
kooperatifleriyle hem de özellikle şirketleriyle 
çok daha görünür şekilde piyasada yerini ala-
cak. Bu noktada emeği olan bütün arkadaşları-
mıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 
günler kurumumuz açısından çok daha güzel 
günler olacaktır” diye konuştu.

Törenin ardından Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz ve yöneticiler, kurum çalışanları ile 
bayramlaştı.

Şehit Uzman Çavuş Yanık 
son yolculuğuna uğurlandı

Tarım Kredi ailesi, Merkez Birliğinde 
düzenlenen bayramlaşma programında bir 
araya geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Merkez 
Birliği yetkilileri, Kurban Bayramının ardından 
düzenlenen törende personelle bayramlaştı.

Merkez Birliğinde 
bayramlaşma programı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Şanlıurfa Bölge Birliğine 
bağlı Adıyaman Bağpınar Ta-

rım Kredi Kooperatifi çalışanlarından 
Sadullah Yanık’ın oğlu Uzman Çavuş 
Ayhan Yanık’ın cenazesi, memleketi 
Adıyaman'da düzenlenen törenle top-
rağa verildi.

Şehit Yanık’ın cenazesine, babası 
Sadullah Yanık, annesi Yıldız, kar-
deşleri Burhan, Gökhan, Ali, Funda 
ve eşi Beyhan Yanık ile İçişleri Ba-
kan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Emin Birpınar, Adıya-

man Milletvekilleri Ahmet Aydın, 
İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fa-
tih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman 
Tutdere, Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Köksal Kacır, Başkan 
Vekili Ahmet Ersoy, Denetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Çetin, Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü Dr. Fah-
rettin Poyraz, Şanlıurfa Bölge Mü-
dürü Aytaç Onkun, Gaziantep Bölge 
Müdürü Mustafa Aslan, Tarım Kredi 
Kooperatifleri çalışanları, kamu ve si-
vil toplum kuruluşları temsilcileri ile 
binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin düzenlendiği alana 
getirilen Yanık’ın Türk bayrağına sarılı 
tabutunu Beyhan Yanık, eşinin ünifor-
masıyla karşıladı. Tabuta sarılan Bey-
han Yanık, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Yanık, İl Müftüsü Meh-
met Taşcı, tarafından öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından helallik alınarak, binlerce 

kişi eşliğinde Yeni Mezarlık'taki şe-
hitlikte toprağa verildi.

Şehit ailesini kederli günlerinde yalnız 
bırakmayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır ve Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz da cenaze töreninden önce şehidin 
babası Sadullah Yanık’a taziye ziyaretinde 
bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
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Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Ak-
gün ile eğitim merkezini ziyaret eden 

Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, “Eğitime 
katılan değerli mesai arkadaşlarımızın ih-
tiyacı olan hizmet içi eğitimler süreklilik 
arz edecek şekilde devam edecek. Bun-
dan sonraki süreçte Bölge Birliğimizin 
istikbal vaad eden siz değerli çalışanla-
rından üstün gayret ve çalışma bekliyor, 
eğitimimizin kurumumuz ve çalışma ar-
kadaşlarımız için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum.” dedi.

Menemen UTAEM eğitim merkezinde ger-
çekleştirilen eğitimde; Ege Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nazan Günay, Biga İİBF De-
kan Yardımcısı Doç. Dr.Yusuf Yiğit, iletişimci 
Evrim Topkaya, Bölge Müdür Yardımcıları 
Murat Yıldırım, Mustafa Önol, Bölge Kıdemli 
Avukatı Erdinç Mutlu Kırca, Başkontrölörler 
Ali İhsan Yulaf, Murat Toğru, Ceyhun Asya-
lıoğlu, Koop-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı 
Umut Başyayla, Söke Kooperatif Müdürü Ni-
hat Çiftçi eğitimci olarak görev aldılar.

Bölge Birliğine bağlı Eskioba, Yatağan, Sarayköy, 
Canlı, İncirliova, Selçuk, Ula, Muğla, Goncalı, Ak-

köy ve Tavas Tarım Kredi Kooperatiflerinde kullanılmak 
üzere temin edilen; 3 adet Ford Transit 350L kamyonet, 
1 adet Isuzu Npr 3D kamyon, 1 adet Isuzu N-wide long 
kamyonet ve 6 adet Isuzu N-wide kamyonet, düzenlenen 
törenle kooperatif yetkililerine teslim edildi.

Araç teslim törenine, Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Çoban, İzmir Bölge Birliği Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü  Mehmet Aksoy, Bölge Mü-
dür Yardımcısı Hasan Akgün ve firma temsilcileri katıldı.

Bölge Müdürü Mehmet Aksoy törende yaptığı konuş-
mada kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu araçların koopera-
tifler ve ortaklar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, Kütahya Vali Yardımcısı 
Mustafa Güney, Kütahya Tarım ve Or-
man İl Müdürü Mustafa Kurt, Tarım 

Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü 
Özkan İnci, Bölge Müdür Yardımcısı Mesut 
Özgür, tarım paydaşı kurum ve kuruluş mü-
dürleri ile temsilcileri, şube ve ilçe müdürleri, 
sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsil-
cileri ile çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Bölge Müdürü İnci, “Kamu ve özel 

sektör temsilcileri ile Kütahya tarımının 
bugünü ve geleceğinin ele alınacağı bu 
toplantıya ev sahipliği yapıyor olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Tarım ve 
hayvancılık ülkemiz için en az savunma 
sanayii kadar büyük bir öneme sahiptir. 
Bugün gerçekleştirilecek olan bu toplan-
tının, başta Kütahya ilimiz olmak üzere 
ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 
katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi

Açılış konuşmalarının ardından konuyla 
ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkili-
lerince sunum gerçekleştirildi.

Dört çalışma grubuna ayrılarak devam 
eden toplantıda; tarım ve hayvancılık ko-
nusundaki mevcut durum, tarımın güçlü 

ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve 
stratejileri hakkında istişarelerde bulunuldu. 
Toplantı değerlendirmelerle sona ererken, 
çalışma grupları tarafından oluşturulan rapor 
ve sonuçların Tarım ve Orman Bakanlığına 
sunulacağı belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, “3. 
Tarım Orman Şurası Ön Hazırlık Toplantısı”na ev 
sahipliği yaptı.

İzmir Bölge Birliğinde, hizmet içi eğitim kapsamında 
2017-2018 yılında istihdam edilen ziraat mühendisi ve 
kooperatif görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

İzmir Bölge Birliği, faaliyet alanın-
daki ortaklara daha iyi hizmet götü-
rebilmek amacıyla yeni temin ettiği 
11 araç ile filosunu genişletti.

Kütahya Bölgede 3.Tarım Orman 
Şurası hazırlık toplantısı

İzmir Bölgede kooperatifçilere eğitim

İzmir Bölge araç filosunu genişletti
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Adıyaman'da badem hasadı coş-
kuyla başladı. Türkiye’de en çok 

badem ağacının ve Tarım Kredi Birlik 
Kahta Badem İşleme Tesisinin olduğu 
Adıyaman’da üreticiler, bereketli bir 
sezon dileğinde bulundu. 2018 yılının 
Kahta ilçesinde badem üreten çiftçi-
ler açısından verimli bir yıl olduğunu 
kaydeden badem üreticisi Fatin Rüştü 
Zorlu Turanlı, “2019 yılında bademle-
rin çiçek açma döneminde yaklaşık 20 

gün süren yağışlardan dolayı çiçeklerin 
tozlaşmasında sorun yaşansa da 2018 
yılında ürün vermeyip 2019 yılında yeni 
meyveye yatan badem ağaçlarının çok 
olmasından dolayı rekolte de bir önce-
ki yıla göre fazla bir değişimin olması 
beklenmiyor" şeklinde konuştu. Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan 
Tarım Kredi Birlik tarafından Kahta’da 
kurulan badem fabrikasının bölge çiftçi-
si açısından öneminin büyük olduğunu 

ifade eden Turanlı, "2017 yılında fabri-
ka daha kurulma aşamasında iken 1.800 
dekar badem dikilmiş. Ancak fabrikanın 
2018 yılında badem alımı yapması ile 
bu rakam 8.600 dekara, 2019 yılında ise 
yaklaşık 12.000 dekara çıkmıştır. Tarım 
Kredi Birlik tarafından badem alımının 
yapılması çiftçide büyük bir güven duy-
gusu oluşturmuş, özellikle daha önce 
çiftçilerimizden düşük fiyata badem 
alan tüccarlara karşı bir emniyet görevi 
görmüştür. Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin 2019 yılında da özellikle üreticileri-
mizin ürünlerini tekrar değerinden alıp 
işleyerek gerek ulusal zincir marketler-
de gerekse yerel marketlerde satması 
bizleri de gururlandırmıştır.

Bademlerimizin kabuklu halden iş-
lenerek ambalajlanmış halde nihai ürün 
olarak raflarda yerini almasında emeği 
geçen Tarım Kredi Kooperatifleri, Ta-
rım Kredi Birlik ve çiftçilerle birebir 
ilgilenen ürünlerini en güzel şekilde 
işleyip pazarlayan Badem Fabrikası yö-
netici ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 

Tüm badem üreticileri için bol kazançlı 
ve verimli bir yıl olmasını temenni edi-
yorum" dedi.

Türkiye’de en çok badem ağacının ve Tarım Kredi Birlik 
Kahta Badem İşleme Tesisinin olduğu Adıyaman’da hasat 
heyecanı başladı.  Badem üreticileri, bereketli bir sezon 
dileklerinde bulundu.

Badem hasat sezonu başladı  

Tarım ve Orman Bakanlığının ve-
rilerine göre, 1940’lı yıllarda An-
talya’da başlayan seracılık 1975 

ile 1985 yılları arasında en hızlı artışı 
göstererek tüm Türkiye’ye yayıldı. Son 
10 yılda ortalama seracılık işletme bü-
yüklüğü 2 dekar seviyesinden 4 dekar 
seviyesine yükseldi. 2018’in sonu iti-
bariyle ise Türkiye’nin toplam örtüaltı 
varlığı 772 bin 91 dekara ulaştı. Çin, 
yaklaşık 2 milyon 700 bin hektar örtüaltı 
alanıyla birinci sırada yer alırken, ikin-
ci sırada Güney Kore, ardından İspanya 
ve Türkiye dördüncü sırada bulunuyor. 
Türkiye’de seraların yüzde 46’sı plastik 
seradan oluşuyor. Geri kalanların yüz-
de 24’ü alçak tünel, 17’si yüksek tünel, 
yüzde 13’ü ise cam sera. 

Akdeniz Bölgesi öncü 
Örtüaltı üretimde Antalya yüzde 

47’lik 3,8 milyon ton payla birinci sıra-
da yer alırken, Mersin yüzde 20’lik 1,6 
milyon ton payla ikinci, Adana yüzde 

12’lik 970 bin ton payla üçüncü, Muğla 
ise yüzde 8’lik 657 bin ton pay ile dör-
düncü sırada yer alıyor. Bu 4 ildeki top-
lam örtüaltı üretimi yaklaşık 7 milyon 
ton ile Türkiye’deki üretimin yaklaşık 
yüzde 87’sini oluşturuyor. Türkiye’nin 
örtüaltı bitkisel üretim değeri yaklaşık 
10 milyar TL'yi buluyor. 

Türkiye’deki seraların yüzde 48’inde 
domates, yüzde 14’ünde salatalık, yüz-
de 11’inde karpuz, yüzde 9’unda biber, 
yüzde 4’ünde patlıcan, yüzde 4’ünde 
muz, yüzde 3’ünde kabak, yüzde 2’sin-
de kavun, yüzde 2’sinde çilek ve geri 
kalan yüzde 3’ünde diğer sebze ve mey-
veler yetiştiriliyor. 

Devlet tarafından Bakanlar Kurulu 
kararı ile kontrollü örtüaltı üretme ko-
şullarına sahip en az bir dekar büyüklü-
ğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi 
Yönetmeliği'ne uygun olarak yetiştiri-
cilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına 
alınan üreticilere Ziraat Bankası veya 
Tarım Kredi Kooperatiflerince 10 mil-

yon TL üst limite kadar yüzde 25 ile 
yüzde 75 arası faiz indirimi yapılmak 
suretiyle kredi kullandırılabiliyor. Mali-
ye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür-
lüğünce yayımlanan 324 ve 335 sayılı 
Milli Emlak Tebliğleri uyarınca teknolo-
jik ve jeotermal sera yatırımı konusunda 
en az 10 milyon ABD doları karşılığı TL 
tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın 
faaliyete geçmesinden itibaren en az on 

kişiye on yıl süreyle istihdam sağlama-
yı taahhüt eden yatırımcıya hazineye ait 
taşınmazların kullanma izni veya irtifak 
hakkı tesis edilebiliyor. 

Öte yandan TÜİK verilerine göre ör-
tüaltı sebze üretiminin 7 milyon 535 bin 
511 ton, meyve üretiminin 535 bin 515 
ton, süs bitkileri üretiminin 1 milyar 211 
milyon 202 bin 223 adet olduğu kayde-
dildi. 

Türkiye seracılıkta dünya ile yarışıyor 
Tarımda dünyada 7’nci, Avrupa’da 1’inci sırada yer alan 
Türkiye, örtüaltı yetiştiricilikte ise dünyada 4’üncü olarak 
İspanya ile yarışıyor.  

TARIM KREDİ BİRLİK KÂHTA 
BADEM VE FISTIK İŞLEME TESİSİ

Tarım Kredi Birlik Kahta 
Badem ve Fıstık İşleme 

Tesisi,  Kâhta Organize Sanayi 
Bölgesinde toplam 16 bin m² 

alana kurulu olup; günlük 
9 ton badem ve 6 ton antep 
fıstığı işletme kapasitesiyle 
üretim yapmaktadır. Toplam 
47 personeliyle üretim yapan 
tesiste, 2019 yılında 2 bin ton 

badem ile 2 bin  ton antep fıstığı 
alımı hedeflenmektedir. Tesis 

ürün alımlarını, Adıyaman, 
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, 

Elazığ, İzmir ve Diyarbakır'dan 
gerçekleştirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli, 11 Kasım saat 
11.11'de planlanan rekor fidan 

dikimi etkinliğine yaklaşık 1 milyon 
vatandaşın katılımının planlandığını be-
lirterek, “Toplumumuzun bütün kesim-
lerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 
81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı 
anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir za-
man diliminde 11 milyon fidanı toprakla 
buluşturacağız” dedi.

“Amacımız ağaç sevgisini 
geliştirmek”

Etkinlikle ağaç ve orman sevgisini 
geliştirmeyi, toplumun bütün kesimle-
rinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı 
sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan 
Pakdemirli, “Özellikle son aylarda çı-
kan orman yangınları neticesinde zarar 
gören alanların yeniden ağaçlandırıl-
ması konusunda vatandaşlarımızın yo-
ğun taleplerine karşılık vermek için bu 
etkinliği düzenleyeceğiz” diye konuştu.

“Çalışmalar dünyaya 
duyurulacak”

Etkinliğin, Orman Genel Mü-
dürlüğü taşra birimlerinin koordi-
nasyonunda yürütüleceği bilgisi-
ni veren Pakdemirli, çalışmaların, 
valilikler, il milli eğitim, sağlık ve 

emniyet müdürlükleri, askeri birlik-
ler ve belediyelerle iş birliği içinde 
gerçekleştirilmesinin planlandığını 
söyledi. Pakdemirli, etkinlikle ülke 
genelinde yürütülen ağaçlandırma 
çalışmalarının dünyaya duyurulma-
sını hedeflediklerine dikkati çeke-
rek, şunları kaydetti:

“İzmir'in Karabağlar-Tırazlı ve 
Muğla'nın Dalaman bölgesinde yanan 
ormanlık alanlar başta olmak üzere, 
bu yıl orman yangınları neticesinde 
zarar gören ormanlık alanların ağaç-
landırılması çalışmalarında ilk fidan-
lar da 11 Kasım'da dikilecek. Yapaca-
ğımız başvuruyla Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girmeyi hedefliyoruz.”

Bakan Pakdemirli etkinliğin, ya-
nan alanlarla, köy okulları ve köy 
yolları başta olmak üzere okul bah-
çelerinden yol kenarlarına, kamusal 
alanlardan bozuk orman sahalarına, 
askeri birliklerden ibadethane ve sağ-
lık ocağı bahçelerine kadar ağaçlan-
dırma çalışması yapılabilecek bütün 
potansiyel alanlarda gerçekleştirilece-
ğini kaydetti.

 Tarım ve Orman Bakanlığının 11 
milyon fidanı toprakla buluşturacağı 
etkinliğe, Türkiye'nin en büyük çiftçi 
ailesi Tarım Krediden de destek geldi.

“Geleceğimizi ve umutlarımızı 
yeşertecek proje”

 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bakanlığımızın 
11 milyon fidan hedefini gönülden destekli-
yor, Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye 
geleceğimizi ve umutlarımızı yeşertmek 
üzere uygulamaya koyduğu bu proje için 
teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım Krediden ağaçlandırma 
seferberliğine destekTarım ve Orman Bakanlığı, 

"Daha Yeşil Bir Türkiye 
İçin" sloganıyla 11 Kasım'da 
11 milyon fidanı toprakla 
buluşturmak için çalışma 
başlattı. Tarım Kredi Koope-
ratifleri de 850 bin ortağın-
dan aldığı güçle kampanya-
ya destek veriyor.

GAP'ın barajları bölgeye hayat veriyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük ya-

tırımlarından Güneydoğu Anado-
lu Projesi (GAP) kapsamında Fırat ve 
Dicle nehirlerine yapılan barajlar, yak-
laşık 600 bin hektar alanın sulanmasını 
sağlayarak bölge topraklarına hayat ve-
riyor. GAP kapsamında bugüne kadar 
aralarında "Barajların efendisi" olarak 
nitelendirilen Atatürk Barajı'nın da 
bulunduğu 19 baraj tamamlandı. Pro-
jenin temel eksenini oluşturan sulama 
yatırımlarının sürdüğü bölgede, baraj-
lar sayesinde bugüne kadar 1500 kilo-
metrenin üzerinde ana kanal yapılarak 
yaklaşık 600 hektar verimli toprak su-
lamaya açıldı.

Yaş sebze, meyve ve endüstri bitkile-
rinin ekim alanı haline gelen ve önemli 
verim artışı sağlanan bölge, barajlar sa-

yesinde enerji üretiminin yanı sıra, sulu 
tarım yapılabilmesi imkanına da sahip 
bulunuyor. GAP Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanı Sadrettin Karahocagil, GAP 
kapsamında bölgenin verimli toprakları-
nın suya kavuştuğunu vurguladı.

Bölgenin önemli sulama ihtiyacının 
Atatürk Barajı'ndan karşılandığını akta-
ran Karahocagil, şöyle konuştu:

"Atatürk Barajı bizim sulama de-
pomuz. Atatürk Barajı ile Adıyaman ve 
Şanlıurfa'daki tüm sulamaları yapıyoruz. 
Ayrıca şu anda başlayan Siverek ve Hil-
van sulamaları da yine Atatürk Barajı'n-
dan yapılacak. Bunun yanında 220 kilo-
metre uzunluktaki ana kanal vasıtasıyla 
Mardin Derik'e kadar olan Viranşehir, 
Ceylanpınar ovaları sulanıyor. Daha ile-
risinde de aynı kanalla Mardin'in Kızılte-

pe Ovası sulanacak. Yani Atatürk Barajı 
bölgedeki ana su depomuzdur."

Karahocagil, Silvan Barajı'nın bin 
kilometreye yakın sulama kanalıyla 240 
bin hektar alanı sulayacağının altını çize-
rek, şunları kaydetti:

"Bu projede bütün alanlarda çalışmalar 
devam ediyor. Bölgedeki arazi toplulaştır-
maları da hukuki sorunları hariç bitmek 
üzere. Bölgede ekonomik olarak sulanma-
sında Türkiye'ye fayda sağlayacak alanla-
rın hemen hemen hepsine girilmiş, çalışma 
yürütülmüş olacak. Sulama Harran Ova-
sı'nda olduğu kadar Suruç, Kızıltepe ova-
larında da çok anlamlı. Özellikle hem Bis-
mil, Silvan ve Diyarbakır ovaları da verim 
açısından Harran Ovası ile yarışabilecek 
durumda. Bu ovalarda, sulama ile birlikte 
çok ciddi verim artışı sağlanacak."

GAP kapsamında enerji üre-
timinin yanı sıra su sağlayan 
barajlar, bölgede yaklaşık 
600 bin hektar alanın sulan-
masını sağlıyor
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Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon 
Bölge Birliği faaliyet sahasında 
bulunan Akçaabat Tarım Kredi 

Kooperatifinde düzenlenen tanıtım top-
lantısına; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İs-
mail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz ve PTT A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ile davetliler katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 
Akçaabat Tarım Kredi Kooperatifinde 
düzenlenen programda, Anadolu'nun 
yüz yıllar boyu bolluğun, bereketin ve 
refahın beşiği olmasında tarımın büyük 
önemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın sayılı ekono-
milerinden birisi olmasında en büyük 
payın tarıma ait olduğuna işaret eden 
Turhan, "Bunların yanında ulaşım ve 
haberleşme yani yol, köprü, internet, te-
lefon ve iletişim teknolojileri bizleri çok 
daha yukarılara taşıyan faktörlerdir. Bu 
çağda bunlar olmadan bunları hesaba 
katmadan yaptığımız hiçbir işte bekledi-
ğimiz sonuca ulaşamayız." dedi.

Bakan Turhan, ulaşım ve haberleşme 
hizmetlerinin her alana adeta kan pom-
palayan damarlar olduğunu belirterek, 
şöyle devam etti:

"Tarım ve teknolojiyi ne kadar çok 
buluşturursak elde edilen ürünleri en ta-
sarruflu ve güvenli yollarla pazarlara ne 
kadar kolay ulaştırabilirsek üreticimizin, 
çiftçimizin önündeki engelleri ne kadar 
çok kaldırıp üzerindeki yükü hafifletir-
sek, o kadar çok ülkemize, milletimize, 
istikbalimize, ekonomimize hizmet et-
miş oluruz. İşte bu kapsamda yaklaşık 
bir yıl önce PTT Genel Müdürlüğümüz 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürlüğümüz imzaladıkları iş birliği 
protokolü ile ortak kartı hayata geçirme-
ye karar vermişlerdi. Amaç çiftçimizin 
yükünü hafifleterek üretime katkı sun-
maktı elbette. Bugün burada bir yıl önce 
atılan müşterek tohumun meyveye dur-
duğunu görüyoruz, tanık oluyoruz. To-
humu atan iki güzide kuruluşumuz PTT 
ve Tarım Kredi."

"PTT bank uygulamasının 
altyapı çalışması tamamlandı"

Turhan, Tarım Kredi Ortak Kart 
Projesi’nin birçok süreci daha da hızlı 
şekilde çözüme kavuşturacağına işaret 
ederek, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Tarım Kredi Koopera-
tifleriyle imzalanan ortak kart protoko-
lünde ön görülen maddeler bir bir hayata 
geçiriliyor. Bugün, bu protokolün hazır-
lık aşaması tamamlanan önemli madde-
lerinden birini hayata geçiriyoruz. Buna 

göre hali hazırda Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin ayni ve nakdi kredi onayların-
daki senet süreçleri, PTT'nin sağladığı 
pratik çözümlerle ortadan kalkıyor. 500 
binden fazla çiftçimizin hayatını ko-
laylaştıracak PTT bank uygulamasının 
altyapı çalışması tamamlandı, testleri 
yapıldı. Artık kullanım zamanı. Ül-
kemize, milletimize çiftçimize hayırlı 
olsun. Yüzler güldükçe, ocaklar tüttük-
çe, çarklar döndükçe, yollar uzadıkça, 
köprüler yükseldikçe, yollarımız tüm 
ülkede ağ gibi örüldükçe hedeflerimize 
daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden 
kimsenin kuşkusu olmasın."

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da değişen 
çağın ve dijitalleşen ortamın, çiftçi ile 
vatandaşın hayatını kolaylaştırma anla-
mında bir fırsata dönüştüğünü vurguladı.

"Bundan sonraki adımlar bu 
temelin üzerine inşa edilecek"

PTT AŞ ile yaptıkları iş birliğinin 
önemine dikkat çeken Poyraz, şunları 
kaydetti:

"Şu anda tarım sektöründe şika-
yet ettiğimiz hususlardan bir tanesi 
verimlilik maliyetlerinin yüksek ol-
ması ve bunların aşağıya çekilebil-
mesi sorunu. Dolayısıyla biz şu anda 
her türlü fırsatı verimliliği artırma 
ve maliyetleri aşağıya çekme anla-
mında kullanma gayreti içerisinde-
yiz. Bu bir adım, başlangıç ve temel. 
Bundan sonraki adımlar bu temelin 
üzerine inşa edilecek. Bundan sonra 
atılacak olan adımlarda sadece ortak 
kart kullanımı değil, yine cep telefo-
nuna uyumlu programlar ile oradan 
işlemler yapmak, sipariş vermek ve 
e-ticaret anlamında yapılan ticaretin 
aynı zamanda tarım sektörüne taşın-
ması gündeme gelecek.

Biz Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak bin 625 kooperatif, 199 şube, 
17 bölge müdürlüğü ve 15 şirketi-
mizle birlikte bir taraftan Türk tarı-
mında çiftçilerimizin girdi tedariki-
ni, ihtiyacını karşılarken, özellikle 
yakın zamanda tüketici tarafında da 
doğrudan doğruya çiftçilerimizin 
ürettiği ürünleri işletip pazara arz 
etme noktasında kabiliyetimizi artır-
ma gayreti içerisindeyiz."

"Bu kart ile 9 milyon evrakın 
israf olmasını önleyeceğiz"
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de va-
tandaşın ve çiftçinin hayatını kolaylaş-
tırmak, verimliliği ve karlılığı artırmak 
için bir araya geldiklerini söyledi.

Proje kapsamında 550 bin çiftçiye 
Tarım Kredi Ortak Kart sağlanacağını 
bildiren Bozgeyik, "Projenin  başlangı-
cını buradan yapıyoruz. Bu kart ile biz 
9 milyon evrakın israf olmasını önle-
yeceğiz ve dijitalleştiriyoruz, sistemi 
elektronikleştiriyor en ileri teknoloji ile 
çiftimize hizmet getiriyoruz. Bununla 
kalmayarak çiftçimizin gelirlerini artı-
rıyoruz. Çiftçimizin hayatını kolaylaştı-
racak PTT hizmetlerinin tümünden indi-
rimli olarak yararlanmasını sağlıyoruz. 
550 bin çiftçimize verilecek bu kartlar-
dan bugün 20 bin tanesini Trabzon'u-
muzda ilk olarak dağıtmış olacağız." 
diye konuştu.

Tanıtım toplantısında, Akçaabat 
Tarım Kredi Kooperatifi ortakların-
dan iki çiftçi Ortak Kart ile ilk işlemi 
gerçekleştirdi.

Ayrıca Trabzon Bölge Birliğinde Ta-
rım Kredi Ortak Kart kullanımı için ge-
rekli POS cihazı ve yazılımları Akçabat, 
Vakfıkebir, Görele ve Beşikdüzü Koo-
peratiflerinde kurulumları yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT iş birliği ile baş-
latılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla pi-
lot bölge Trabzon'da gerçekleştirildi.

Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin 
ilk uygulaması Trabzon'da yapıldı
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Ürün alımlarıyla üreticinin her za-
man yanında olan Tarım  Kredi 
Kooperatifleri Tekirdağ Bölge 

Birliğine bağlı Şarköy Tarım Kredi Ko-
operatifi tarafından ortaklarından alımı 
yapılan üzümler, bağdan sofraya, üreti-
ciden tüketiciye en kısa yoldan  ulaşma-
sı için Migros'a  teslimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ bölgeden üzüm ve 
ayçiceği alımı

 Üzümlerin teslimi sırasında konuşan 
Tekirdağ Bölge Müdürü Adnan Yusuf 
Güney, "Şarköy Tarım Kredi Kooperati-
fi  ortakları tarafından yetiştirilen üzüm-
lerin tüketiciye ulaşmasında  Tekirdağ 
Bölge Birliği olarak katkıda bulunmak-
tayız. Ortak ürünlerinin değerlendirilme-
si kapsamında, ortaklarımızın yetiştirdiği 
ürünlere pazar bulma ve satış ağı oluştur-
mak için gerekli desteği vereceğiz." dedi. 
Ayçiçeği alım sezonunun da başladığını 
hatırlatan Güney, "Bu yıl en az 60 bin ton 
ayçiçeği almayı hedefliyoruz. Tüm or-
taklarımızı  kooperatiflerimize bekliyo-
ruz. Ürünleri bol ve kazançları bereketli 
olsun." ifadelerini kullandı.

Samsun bölgede 
salçalık domates 
alımları devam 

ediyor
Samsun Bölge Bir-

liğinde ilk kez 2018 
yılı içerisinde alımı 
yapılan ürünlerden 
salçalık domateste, 
2019 yılında da alımlar 
hız kesmeden devam 
ediyor. Bu kapsamda 
Samsun Bölge Birliği 
faaliyet alanı içerisindeki Samsun Bafra  
ve Amasya ilinde bazı bölgelerde üretimi 
yapılan salçalık domates alımları üretici-
lerinin yüzünü güldürdü.

Ürün alımlarının çiftçilerin üre-
timdeki güvencesi olduğuna değinen 
Bölge Müdürü Erol Apaydın; “Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak üreticile-
rimizin üretimle ilgili tüm girdileri ile 
ihtiyaç malzemelerini karşılamakta-
yız. Ürünlerin pazarlanması sürecinde 
de piyasayı çiftçilerimizin lehine regü-
le ederek ortaklarımızın ürünlerini de-
ğerlendirmek amacındayız. Bölgemiz 
genelinde alımı yapılan ürün yelpa-
zesinin arttırılarak devam etmesi yö-
nünde tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
sayede daha fazla üreticiye artı kazanç 
sağlayacağımız inancındayız. Ürün 
alımları çiftçilerimizin üretimdeki gü-
vencesidir. Bölge Birliğimiz alımlara 
hızla devam etmektedir. An itibariyle 
bin 500 ton salçalık domates alımı ya-
pılmış olup hasat dönemi bitene kadar 
bu miktarın 3 bin tona ulaşacağını tah-
min ediyoruz.” dedi.

Fındık üreticisinin hasat şenliği
Tarım Kredi Kooperatiflerinin hasattan 

önce fındık alımı yapacağını duyurmasıy-
la bahçesine mutlu giren fındık üreticisi, 
mahsulünü kooperatiflere teslim etmeye 
başladı. Kurban Bayramı öncesinde or-
taklarına fındık alımı yapacağını duyuran 
Trabzon Bölge Birliği, Giresun ve Trab-
zon ilinde faaliyet gösteren 28 birim koo-
peratifi aracılığıyla 2019 yılı mahsulü fın-
dık alımına başladı. TK Birlik işbirliği ile 

yürütülen fındık alımına, ortakların yoğun 
ilgi göstermesi ve bağlı bulundukları ko-
operatiflere fındık teslim etmesiyle şenlik 
havası oluştu.

Fındık alım noktalarında inceleme-
de bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri 
Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Osman 
Tomruk, fındık alımına ilişkin değerlendir-
mede bulunarak “2018 yılında iştirakimiz 
TK Birlik işbirliği ile başlamış olduğumuz 
fındık alımına bu yılda hedefleri artırarak 
devam etmekteyiz. Ortaklarımızın her tür-
lü tarımsal ihtiyaçlarını karşılamanın ya-
nında, ürünlerine pazar bulması ve gerçek 
değerinde pazarlayabilmesi için ürün de-
ğerlendirme faaliyetlerine ciddi önem ver-
mekteyiz. Bu kapsamda, hasat başlamadan 
alım noktasında ki hazırlıklarımızı tamam-
layarak bayram sonrası ürün alımına baş-
lamış bulunmaktayız. Giresun ve Trabzon 
ilinde 28 kooperatifimiz aracılığıyla ürün 
alımı gerçekleştirilmektedir. Ürün teslimi-
ne gelen eli nasırlı ortaklarımızın memnun 
olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu 
etmektedir.”  dedi.

Malatya bölgeden meyve suluk 
kayısı alımı  

Tarım Kredi Kooperatifleri, ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi kapsa-
mında her yıl birçok tarımsal ürün alı-
mı yapıyor. Ortak ürünlerinin değer-
lendirilmesi hedefiyle ürün çeşitliliği, 
miktarı ve aynı oranda da ürün alımı 
yapan kooperatiflerin sayısı da günden 
güne artıyor. Bu kapsamda 2019 yılın-
da Tarım Kredi Kooperatifleri ile Mey-
ve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) 
arasında yapılan endüstriyel (suluk) 
meyve alımı ile ilgili protokolle Malat-
ya Bölge Birliği 695 ton meyve suluk 
yaş kayısı alımı gerçekleştirdi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl-
da kooperatif ortağı çiftçilerin ürünleri 
değerlendirilmiş olup, geçen yıl piyasa-
da 0,50-0,75 kuruş aralığında alımı ger-
çekleştirilen meyve suluk kayısı bu yıl 
kooperatifler tarafından 0,90 kuruş üze-
rinden alınarak ortak ve çiftçilerimizin 
ürünlerinin değerinde alınması sağlandı.

Önümüzdeki yıllarda gerek miktar 
gerekse ürün çeşitliliğinin arttırılması-
na yönelik çalışmalar sürerken, piyasa-
da her alanda denge unsuru olan Tarım 
Kredi Kooperatifleri hasat döneminde de 
ortak çiftçilerin yanında yer aldı. Ortak 
ve çiftçilerin ürettiği ürünleri alırken pi-
yasa fiyatlarının çiftçi lehine oluşmasını 
sağlamayı amaçlayan Tarım Kredi Koo-
peratifleri, hasat dönemi boyunca devam 
ettirilmesi planlanan ürün alımı faaliyet-
lerine katılım sağlaması için tüm çiftçi ve 
ortakları kooperatiflere davet ediyor.

Tarım Kredide hasat coşkusu
Türkiye’nin dört bir yanında yaşanılan ha-
sat coşkusuna, Tarım Kredi Kooperatif-
leri de üreticilerin yanında yer aldığı ürün 
alımlarıyla katıldı. Trakya’dan Karadeniz’e, 
Ege’den Güneydoğu’ya bir çok üründe 
başlayan hasat heyecanında, ayçiçeğin-
den üzüme, bademden kayısıya bir çok 
ürün pazarla buluştu.
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Gaziantep'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kuru-
tulmuş dolmalık sebze sezonu başladı.

Gaziantep Bölge Birliğine bağlı Elbeyli Tarım Kredi 
Kooperatifi ortaklarından kurutmalık patlıcan, biber, acur 
ve kabak tedarik edilerek, Tarım Kredi Kooperatifleri Mar-
ketlerine halka sunulmak üzere sevki gerçekleştirildi.

Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, ürünün yetişti-
rilmesinden, kurutmalık hale getirilmeye kadar emeği geçen 
ortaklara ve kooperatif personeline çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek; ortak ürünlerinin değerlendirilmesine de-
vam edeceklerini belirtti.

Gaziantep Bölgede 
kurutulmuş dolmalık 
sebze sezonu açıldı

Bilinçli tarımla mısırda 2,5 kat verim artışı

GÜBRETAŞ mısırda kalite ve verimlili-
ği artırmak amacıyla Kahramanmaraş’ın 
Onikişubat ilçesinde 10 dekarlık alanda 

yapılan deneme ekiminin sonuçlarını düzenlenen 
Hasat Günü etkinliğinde üreticilerle paylaştı.

Toprak analizi sonuçlarına dayalı olarak uygu-
lanan bilinçli besleme programı sayesinde dekar 
başına 1.730 kg verimle mısır üretiminde bölge 
ortalamasına oranla yüzde 50 ve Türkiye ortala-
masına göre ise 2,5 katı verim artışı sağlandı.

Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği bitkiye 
ve bölgeye özel gübre çeşitleri ile ülke tarı-
mının geleceği için katma değer üreten GÜB-
RETAŞ, bilinçli tarım konusundaki çalışma-
larını sürdürüyor.

GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yay-
gınlaştırma kapsamında “Bilinçli üretici kazanır” 
sloganıyla düzenlediği kalite ve verimliliği artır-
maya yönelik örnek uygulamalardan biri de Kah-
ramanmaraş’taki bir mısır tarlasında yapıldı. Kah-
ramanmaraş’ta model üretim alanı çalışmasında; 
toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şart-
ları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dik-
kate alarak geliştirilen bitki besleme programı uy-
gulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim 
hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortala-
masına göre oldukça yüksek bir sonuç elde edildi. 

Sonuçlar üreticinin yüzünü güldürdü
TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl mısır ta-

rımında Türkiye verim ortalaması dekar başına 
653,9 kg olarak gerçekleşti. Bu oran Kahraman-
maraş il genelinde 840 kg/da olurken, GÜBRE-
TAŞ’ın model tarla çalışması yaptığı Onikişubat 
ilçesinde 1.100 kg/da civarında gerçekleşmek-
teydi. GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri gözeti-
minde geçen sene başından itibaren örnek uy-
gulamanın yapıldığı mısır tarlasında ise bu yıl 

dekar başına 1.730 kg üzerinde ürün elde edile-
rek bölge ortalamasının yüzde 50 ve Türkiye or-
talamasının 2,5 kat üzerinde bir verime ulaşıldı. 
Hasat Günü’nde çıkan bu sonuç, arazi sahibinin 
de yüzünü güldürdü.

Deneme ekimi yapılan arazinin sahibi ve 
Kahramanmaraş Tarım Kredi Kooperatifi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bekir Daşcı, sonuçlara şa-
şırdığını belirterek, “Bu yıl bölgedeki ortalama 
1.050-1.100 kg/da civarındaydı. Uygulama yapı-
lan alanda hiç ummadığım bir verim aldık. 1.730 
kg verimi görünce çok mutlu oldum. Bize bilinç-
li tarım yaptıran, toprak analizinden hasat zama-
nına kadar destek olan GÜBRETAŞ ekibine çok 
teşekkür ediyorum. Çiftçilere de bu uygulamayı 
devam ettirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Hasat Günü etkinliğinde deneme alanının 
planlanması ve takibinde görev yapan GÜBRE-
TAŞ uzman ziraat mühendisleri, model tarlada 
yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bil-
giler verdi. Araziden alınan toprak numunelerini 
GÜBRETAŞ laboratuvarında analiz ettikten son-
ra bu verilere göre gübreleme programı oluşturup 
üretici ile paylaşan ziraat mühendisleri, uygula-
maların her aşamasında tarla sahibinin yanında 
olarak teknik desteğini sürdürdü.

Bilinçli tarım için mutlaka toprak analizi ya-
pılmasını öneren GÜBRETAŞ ziraat mühendis-
leri, yapılan analiz sonucunda verilen gübreleme 
tavsiyelerine uyulması ve gübre tedariklerinin 
toprak analizi sonuçlarına göre yapılması gerekti-
ğini belirttiler. Programın sonunda mısır tarlası in-
celemesi sırasında ziraat mühendisleri tarafından 
üreticilerin ve misafirlerin soruları da yanıtlandı.

Kahramanmaraş’taki gerçekleştirilen etkinli-
ğe GÜBRETAŞ ve Tarım Kredi Kooperatifi yet-
kilileri ile bölgedeki önder üreticilerinden oluşan 
tarım paydaşları katıldı.

Bilinçli tarımı yaygınlaştırma çalışmalarıyla ülkenin dört bir yanın-
da kurduğu model tarlalarda başarılı sonuçlar sağlayan Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ, Kahramanmaraş’ta 
yaptığı örnek uygulama ile mısırda 2,5 kat verim artışı sağladı.
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Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekir-
deksiz kuru üzümde, 1 Eylül 2018 – 17 Ağustos 
2019 tarihleri arasında 99 ülkeye 246 bin ton kar-

şılığında, 501 milyon 908 milyon dolarlık ihracat yap-
manın mutluluğu yaşanıyor. 

Türkiye, 2017/18 sezonunun aynı döneminde ise; 
miktar bazında 273 bin ton kuru üzüm ihraç ederken, 443 
milyon 127 bin dolarlık döviz geliri elde etmişti. Kuru 
üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 10 azalmasına kar-
şın, değer bazında yüzde 13 artış kaydetti. Türkiye, 6 yıl-
lık aranın ardından kuru üzüm ihracatında 500 milyon do-
ları aşmanın sevincini yaşıyor. Türkiye, en son 2012-13 
sezonunda 536 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç etmişti. 

Ortalama ihraç fiyatı 2 bin 35 dolara yükseldi 
Çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının 2018/19 

sezonunda 2 bin 35 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Birol Celep, 2017/18 sezonunda bin 617 dolar olan ortala-
ma ihraç fiyatında dolar bazında yüzde 26’lık artış yakaladık-
larını, bu başarıda payı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat 
Odaları, Borsalar, Üreticiler, Tüccar, İhracatçı başta olmak üze-
re sektörün tüm paydaşlarıyla gurur duyduklarını kaydetti. 

İhraç sezonunun bitmesine iki hafta süre kaldığına işaret 
eden Celep, “Önümüzdeki iki hafta yapılabilecek kuru üzüm 
ihracatıyla, 2018-19 sezonunu 520-530 milyon dolar aralığında 
kapatmayı hedefliyoruz. 2019-20 sezonunda da, kuru üzüm ih-
racatındaki başarımızın devam etmesi için Tarım ve Orman Ba-
kanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla piyasa yapıcı 
görevini üstlenmesini bekliyoruz. İhracatçılarımızdan beklenti-
miz ise; alivre ihracat yapmamaları. Bu sayede katma değerli 
ihracatta sürdürülebilirliği sağlayabiliriz” şeklinde konuştu. 

Çinliler ve Japonlar Türk üzümünü çok sevdi 
Türk kuru meyve sektörü, Uzakdoğu pazarında sürdür-

düğü tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en büyük artış Uzakdoğu 
ülkelerinde yaşandı. Uzakdoğu ülkelerine kuru üzüm ihraca-
tı 48 milyon dolardan, 65 milyon dolara yükseldi. 

Uzakdoğu ülkelerine yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 
35 artarken, toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 11’den, 
yüzde 13’e çıktı. Çin’e yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 
135’lik artışla 2 milyon 90 bin dolardan, 4 milyon 922 
bin dolara çıktı ve rekor kırdı. Japonya’ya yapılan kuru 
üzüm ihracatı ise; yüzde 63’lük artışla 9,3 milyon dolar-
dan, 15,2 milyon dolara tırmandı. 

İngilizler beş çayında Türk üzümlü kek tercih 
ediyor 

Türk üzümünü en çok tercih eden İngilizler oldu. İn-
gilizler, klasikleşen beş çaylarında çayın yanında Türk 
üzümlü kekleri yiyor. İngiltere’ye 136,7 milyon dolarlık 
kuru üzüm ihraç edilirken, Almanya 56,7 milyon dolar-
lık Türk kuru üzümü tercih etti. Hollanda’ya ise; 51,1 
milyon dolarlık Türk üzümü ihraç edildi. Bu ülkeleri; 
İtalya, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Belçika ve 
İrlanda takip etti. 

Kuru üzüm 99 ülkeye ihraç edildi  
Ege Bölgesinin başlıca ihraç ürünle-
rinden birisi olan sultani çekirdeksiz 
kuru üzümde, 2018/19 ihraç sezonu-
nun bitmesine sayılı günler kala ih-
racat rakamı 500 milyon doları aştı. 
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Tareks Tohumculuk yıllık değerlendirme ve üretim 
planlanma toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tarnet, tarım teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek ve Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde hayata 
geçirilecek projeleri değerlendirmek amacıyla TÜBİTAK ile işbirliği yapacak.

Tareks Tohumculuk değerlendirme 
ve planlama toplantısı yapıldı

Tarnet’ten TÜBİTAK ile işbirliği adımı

Toplantıya Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Okan Ateş, Pazarlama 

Daire Başkanı İlyas Kılıç, Tareks To-
humculuk Genel Müdürü Burhanettin 
Topsakal, Tedarik ve Pazarlama Daire 
Başkanlığı birim müdürleri ile 17 Böl-
ge Birliğinden bölge müdür yardımcı-
ları ve ilgili personel katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdür Yar-
dımcısı Mehmet Okan Ateş, şirket 
ürün satışlarının artırılmasının te-
mel öncelikleri olduğunu belirte-
rek, “Bununla birlikte kurumumu-
zun satış gelirlerinin artması ile 
etkin stok yönetimi hayati önem 
taşımaktadır” dedi.

Tohumculuğun yılları aşan bir sü-
reç olduğuna dikkat çeken Pazarlama 

Daire Başkanı İlyas Kılıç ise Bölge 
Birliklerinin güçlendirecekleri pa-
zarlama birimleri ile faaliyet alanla-
rında yeni pazarlar bulmaları gerek-
liliğine vurgu yaptı.

Toplantıda, ülkemizdeki hububat 
tohumluğu satışının yüzde 30-35’ine 
yön veren Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve iştiraki TareksA.Ş’nin 2019 yılın-
da yaptığı çalışmalar ile tohumluk ve 
sözleşmeli üretim faaliyetleri, pazar-
lama ve çalışma raporları sunularak, 
uygulamada karşılaşılan sorunlar ile 
çözüm önerileri tartışıldı.

Ayrıca 2019-2020 yılı planlaması 
kapsamında yapılacak pazarlama ça-
lışmaları, üretim ve ürün geliştirme 
programları ile yeni tedarik sistemi 
değerlendirildi.

Toplantıda daha sonra Pazarlama 

Daire Başkanlığının ürün değerlen-
dirme, pazarlama ve kurumsal satış 
faaliyetleri hakkında sunumlar ger-
çekleştirildi. Sunumlar esnasında Böl-

ge Birlikleri katılımcıları ile belirtilen 
hususlar üzerinde istişareler yapılarak, 
yılın son çeyreği ile ilgili neler yapıla-
bileceği konuşuldu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Man-
dal ile yapılan müzakereler ve kurum 

ziyaretleri neticesinde yapılacak işbirlikleri 
belirlendi.

 Başta uydu teknolojileriyle tarımda ve-
rimliliği artırmak ve sürdürülebilirlik olmak 
üzere, akıllı tarım uygulamaları yol haritası şe-
killendirildi. Tarımdaki otomasyon sistemleri 
ve veri odaklı bir tarım ekosistemi oluşturma 
amacıyla, çiftçi karar destek mekanizmaları ve 
imkânların etkin kullanılması konularında or-
tak çalışma başlıkları hazırlandı.

 Bu kapsamda TÜBİTAK Uzay’ın Şanlı-
urfa’da hassas tarımla ilgili yaptığı programa 
iştirak edildi. Doğru bilgi ile yönlendirilmiş 
çiftçinin doğru oranda, doğru araçlarla güb-
releme, ilaçlama, sulama yapması; ürünün 
verimliliğinin ve kalitesinin artırılmasını des-
tekleyen Ar-Ge projeleri incelendi.

 TÜBİTAK ile birlikte önümüzdeki dö-
nemde hassas tarım uygulamaları kapsamın-
da yeni ürünler tasarlanacak. Tarımda üretim 
şekilleri geliştirip, kaynakları doğru ve etkin 
kullanarak daha az girdi ile daha çok üretim 
planlanacak. Bu kapsamda bir iş birliği pro-
tokolünün ise önümüzdeki günlerde imzalan-
ması bekleniyor.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Baş-

kanı Köksal Kacır Gaziantep Bölge 
Birliği ve bağlı kooperatifleri ziyaret 
etti. Başkan Köksal Kacır, Başkan 
Vekili Ahmet Ersoy ile birlikte Gazi-
antep Bölge Birliğini ziyaret ederek, 
Bölge Müdürü Mustafa Aslan’dan 

Bölge Birliği ve bağlı kooperatiflerin 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Bölge Birliğine bağlı 
tüm kooperatifleri ziyaret ederek ye-
rinde incelemelerde bulunan Yönetim 
Kurulu Başkanı Kacır, ayrıca perso-
nelle bir araya geldi ve çalışmaları do-
layısıyla teşekkürlerini iletti.

Başkan Köksal Kacır, Gaziantep 
Bölge kooperatiflerini ziyaret etti

Başkan Kacır ve Genel Müdür Poyraz’dan 
Bölge Birliği ziyaretleri Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-

rulu Başkanı Köksal Kacır Gaziantep Bölge Birliği ve 
bağlı kooperatifleri ziyaret ederken, Genel Müdür Dr. 
Fahrettin Poyraz, Balıkesir ve Trabzon Bölge Birlikle-
rinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz, Genel Müdür Yar-
dımcısı Muaz Saka, Tareks 

Tohumculuk Genel Müdürü Burha-
nettin Topsakal ve Tareks Tohumcu-
luk Genel Müdür Yardımcısı Kamil 
Yılmaz ile Balıkesir Bölge Birliğini 
ziyaret etti.

Genel Müdür Poyraz ve berabe-
rindeki heyeti, Balıkesir Bölge Birli-
ğine yeni atanan Bölge Müdürü Hil-
mi Tunahan Eyice karşıladı. Genel 
Müdür Poyraz, kendilerine Balıkesir 
Bölge Birliğinin faaliyetleri hakkın-
da bilgi veren Eyice’ye yeni görev 
yerinde başarılar diledi.

Bölge Birliğindeki servisleri 
gezerek personelle görüşen Genel 
Müdür Poyraz, Balıkesir Tarım 
Kredi Kooperatifini de ziyaret ede-
rek faaliyetler hakkında yetkililer-
den bilgi aldı.

Poyraz, Balıkesir ziyareti kapsa-
mında TK Birlik Gömeç Zeytinyağı 
Fabrikası ile yerli mısır çeşitleri ıslah 
çalışmalarının yapıldığı Tareks Altı-
nova Mısır Araştırma ve Islah İstas-
yonunda da incelemelerde bulundu.

Poyraz, daha sonra TK Birlik’in 
Altınova'da bulunan yıllık 2 bin ton 
kapasiteli mısır kurutma, işleme ve 
paketleme tesisini ziyaret etti. Poy-
raz, yerli ve milli tohum üretimi ya-
parak dışa bağımlılığı azaltmak için 
çalışan tesis hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Poyraz’ın Balıkesir 
Bölge ziyaretinde Bölge Birliği Müdür 
Yardımcıları Selçuk Yavuz ve Tuğrul 
Çobanoğlu da hazır bulundular.

Trabzon ziyareti
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 

Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, PTT iş 
birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak 
Kart Projesi’nin ilk uygulaması için 
gittiği Trabzon’da bazı ziyaretler ger-
çekleştirdi.

Genel Müdür Poyraz Trabzon 
programı kapsamında öncelikle Tarım 
Kredi kooperatifleri iştiraki Bereket 
Sigortanın Trabzon Bölge Temsilcili-
ğini ziyaret etti. Poyraz burada sigorta 
faaliyetleri konusunda Bereket Sigorta 
Genel Müdürü Mahmut Güngör’den 
bilgi aldı.  

Trabzon Bölge Birliği faaliyet sa-
hasında bulunan Yomra, Arsin, Araklı 
ve Of Tarım Kredi Kooperatiflerini de 
ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden 
Poyraz, faaliyetler hakkında Trabzon 
Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez’den 
bilgi alırken çalışmaları da yerinde in-
celeme fırsatı buldu.

Poyraz daha sonra Tarım Kredi Bir-
lik’in çay paketleme işlerini de yapan 
Of Özçay Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifine ait çay işleme tesislerine geç-
ti. Burada tesisin üretim çalışmalarına 
ilişkin bilgi alan Poyraz, yeni harman 
çayların işlenme süreçlerini inceledi.

Ziyaretlerde Genel Müdür Poy-
raz’a, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Bağcı, Krediler ve Finansman Daire 
Başkanı Ali Rıza Akpınar, Bilgi İş-
lem Daire Başkanı Ali Akgül, Trabzon 
Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez ve 
Tareks Tohumculuk Genel Müdürü 
Burhanettin Topsakal eşlik etti.

TRABZON

BALIKESİR

GAZİANTEP
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Daha önceleri köydeki gençlerin 
asgari ücretli işte çalışmak için 
köyden kente göç ettiğini anla-

tan Muhtar Ali Toprakçı, şimdilerde bu 
durumun tersi yönde olduğunu belirte-
rek, “Türkiye’de birçok ilde, köyden 
kente göç veriliyor. Ama bizi Deregümü 
köyümüzde her geçen gün nüfusumuz 
çoğalıyor ve göç alıyoruz. Genç-
lerimiz, daha önce başka yer-
lerde iş ararken, şimdi kendi 
işlerini yapar konuma gel-
diler” dedi.  

Isparta’da 2 bin 49 
nüfuslu Deregüme 
köyü nüfusunun yüzde 
60’lık kesimi tarafın-
dan üretilen domates, 
iç piyasanın yanı sıra 
birçok ülkeye ihraç 
ediliyor. 

Kentte, yaklaşık 10 
yıl önce resmi rakamlara 
göre bin 697 olan nüfus, 
köydeki üretim ve ekono-
mik girdinin artmasıyla birlikte 
yükseliş kaydediyor. Köyün çalışan 
kesimi daha önceleri asgari ücretli iş 
arayarak köyden merkeze göç yaparken, 
şimdilerde artık üretim yapmak üzere 
kentten köye dönüş yapıyor. 

Toprakçı: “Köyün yüzde 
60’ına yakın aileler bu işten 

geçimlerini sağlıyor” 
Deregümü Köyü Muhtarı Ali Top-

rakçı, “Köyümüzde yaklaşık 12 yıl önce 
domates üretimi başladı. Köyümüz, Is-
parta merkezin en büyük köyü ve 2 bin 
49 nüfusa sahip. Başta, çok kişi bu işle 
iştirak etmiyordu ama şu an köyümüzün 
yüzde 50’si, hatta yüzde 60’ına yakın 
aileler bu işten geçimlerini sağlıyorlar. 
Hepsi bu işe yöneliyorlar. Özellikle, bu 
işin iyi yönü şu; gençlerimizin daha önce 
dışarıda ona buna yalvarıp, ‘İşe girebilir 
miyiz, katar mıyız, katabilir miyiz’ de-
mekten vazgeçip, kendi serasını kurup, 
işlerine devam ediyorlar. Üretim yapı-
yorlar” dedi. 

Dünyanın domatesi 
Deregümü’den gidiyor 

Isparta’dan, Suudi Arabistan, Ro-
manya, Hollanda, Bulgaristan, İspanya, 
Moldova, Dubai, Katar ve Kuveyt’e ka-

dar ihracat yapılan köyden iç piyasaya 
da domates gittiğini anlatan Deregümü 
Köyü Muhtarı Toprakçı, “Domatesimi-
zin ihracat kısmı da var, Ankara - İzmir - 
Konya - Kayseri gibi illerimize gönder-
diğimiz iç piyasa pazarlamamız da var. 
İhracat oranı, yüzde 30’luk kısmından 
oluşuyor. İhracatı genelde yakın Arap 

ülkelerine yapıyoruz” diye ko-
nuştu. 

“Türkiye’de birçok 
ilde köyden 

kente veriliyor. 
Ama göç biz 

Deregümü 
köyümüzde 

her geçen gün 
nüfusumuz 

çoğalıyor ve 
göç alıyoruz” 
Yaklaşık 12 yıl 

önce örtü altı üretim 
ile başladıkları do-

mates yetiştiriciliğinin 
kendi köylerine katkı sun-

masının yanı sıra çevre köylere 

de örnek teşkil ettiğini aktaran Muhtar 
Toprakçı, “Burada, yaklaşık bin dö-
nüme yakın (örtü altı) domates üretim 
sahamız var. Biz, karanfil üretiminden 
esinlenerek domatese başladık. Do-
mates üretimini köy olarak biz yaptık. 
Bizim bunu yapmamız, sadece bizim 
köyümüze değil, başka köylere de ör-
nek oldu. İslamköy, Yakaören, Kayı 
gibi çevre köylere de domates üretimi 
yavaş yavaş yayılmaya başladı. Biz, 
güzel bir örnek olduğumuzu düşünü-
yoruz. Üretmek, işin ayrı bir zevki 
tabi o yüzden de mutluyuz. Üretime ve 
milli ekonomiye katkı sunmaktan da 
çok memnunuz” şeklinde konuştu. 

Üretim ve istihdam sağladıkları 
köyde çalışmaktan memnun olduklarını 

aktaran Toprakçı, son dönemdeki girdi 
fiyatlarının artmasının kazancı olum-
suz yönde etkilediğini ve bu nedenle 
umutlarının Eylül ve Ekim aylarında 
olduğunu aktardı. Toprakçı, “Burada 
yaklaşık bin tonluk üretim alanında. 
10 ton civarında domates üretiyoruz. 
Üretim yapmak güzel ama geçen yıla 
göre girdilerimizde biraz fazlalıklar ve 
pahalılıklar var. Geçen sene 1 liradan 
aşağı paralarda mal ettiğimiz domate-
sin maliyeti bu yıl 1.5 liralardan aşağı 
düşmüyor. Alım fiyatlarının geçen se-
neden biraz düşük oluşu bizi yaralıyor 
ama şu an Ağustos ayındayız, bu ay bit-
tikten sonra Eylül ve Ekim’in çok daha 
iyi geçeceğini düşünüyoruz. Eylül ve 
Ekim aylarını bekliyoruz” dedi.

Dünyaya domates ihraç eden köy,        
göç vermek yerine göç alıyor

Isparta’da yaklaşık 12 yıl önce örtü altı domates üretimine 
başlayan ve bin dönümlük arazide sezonda yaklaşık 10 bin 
ton domates üreterek dünyaya pazarlayan Deregümü köyü 
nüfusunun yüzde 60’ı geçimini bu ürünle sağlıyor. 

Sorgun’da 2009 yılında kurulan ve jeotermal 
enerji ile ısıtılan serada, topraksız tarım uy-

gulamasında bambus arılarının döllemesi ve 
tozlamasıyla hormonsuz inorganik salkım do-
matesi üretiliyor. 25 bin metrekare alana sahip 
tesiste yıllık 800 ila bin ton domates üretimi 
gerçekleştiriliyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği 
Yozgat’ta jeotermal suyla ısıtılan serada yılın 12 
ayı domates üretimi gerçekleştiriliyor. Yetiştiri-
len bu inorganik domatesler Ankara, İstanbul, 
Bursa gibi büyük şehirlere gönderilerek satışa 
sunuluyor. 

Seralarda yaz aylarında 20’nin üzerinde ki-
şiye iş istihdamı da sağlanıyor. Seralarda çalışan 
işçilerden Yalçın Tuzlacık yaptığı açıklamada, 
“10 yıldır jeotermal sıcak su kaynaklarından 
faydalanarak organik domates üretiyoruz. İşimi-
zi severek yapıyoruz, memnunuz, ekmeğimizi 
buradan kazanıyoruz” açıklamalarında bulundu. 

İşletme sahibi Oktay Künbetli ise yaklaşık 
10 yıldır, 25 bin metrekare üzerinde topraksız 
tarım yöntemiyle jeotermal sıcak su kaynakla-
rından faydalanarak salkım domates ürettikle-
rini söyledi. Künbetli yaptığı açıklamada, “Biz 
bu tesise 2009 yılında başladık. Şu anda 25 bin 
metrekare üzerinde topraksız tarım yöntemiyle 
salkım domates üretimi yapıyoruz. Topraksız 
tarım sistemi dediğimiz yatak sistemiyle üre-
tim yaparak salkım domates üretiyoruz. Bu 
sistemde domatesin ihtiyacı olan bütün mine-
ralleri dışarıdan kontrollü bir şekilde vererek 
besleme yapıyoruz. Arılarımız var, tozlamayı 
ve döllemeyi bambus arılarıyla yapıyoruz. O 
şekilde inorganik domates üretimi yapıyoruz. 
Yılda 25 bin metrekarede 800 ila bin ton civarı 
üretim yapıyoruz onu da genelde yurt içi paza-
rında Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşe-
hirlere göndererek değerlendiriyoruz. Piyasada 
bulabileceğiniz en sağlıklı en leziz domatesleri 
üretiyoruz diyebiliriz. Taleplere yetişemiyoruz, 
pazar sıkıntısı yok. Yaz aylarında 20 kişinin üze-
rinde istihdam sağlıyoruz” dedi. 

Jeotermal serada yılın 12 ayı domates üretiyorlar  
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde jeotermal sıcak su kaynakla-
rından faydalanılarak topraksız tarım uygulaması ile yılın 
12 ayı hormonsuz organik salkım domatesi üretiliyor.  
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Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 
desteğiyle Elazığ'ın merkezine bağlı Murat-
çık köyü Çemişgezek Feribot iskelesi ya-

nından Kerevit ve Balık İşleme Tesisi kuruldu. Tür-
kiye'nin bu özellikli ikinci tesisi olan işletmeyi Vali 
Çetin Oktay Kaldırım gezerek, bilgi aldı. 

Türkiye’de kurulan ikinci kerevit işleme tesisi 
olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Sa-
dece birincil üretim yapan bir il olma değil, tarım, 
su ürünleri ve diğer alanlarda da aynı zamanda işle-
me ve markalamayı yapıp özellikle ihracat ağırlıklı 
çalışan bir il olma hedefimiz var. Tesisi bu açıdan 
değerlendirdiğimizde çok memnun olduğumu ifade 
etmek istiyorum. Tesis hedeflerimize hizmet edecek 
bir yatırım. 150 tonluk bir yatırım yapmışlar ayrıca 
yıllık 2 bin ton su ürünleri işleme fabrikası çalışa-
cak. Türkiye’nin en kaliteli ve güvenli balık işleme 
tesisi oldu. Şuan izinleri bekliyorlar inşallah gerekli 
belgeler ve izinler alındığında tam kapasiteli üretime 
başlayacaklar" dedi. 

"İşlendiği zaman kilosu 16,5 euro" 
Kerevitin özelliğine de değinen Vali Kaldırım, 

"İşlendiği zaman 16.5 Euro’dan satabiliyorsunuz. 
Ciddi bir katma değer oluşturuyor. Pazarı çok 
büyük. Şu an arkadaşlar Rusya ve İsveç pazarı-
na gönderiyorlar ama bu işleme başladığı zaman 
çok daha geniş bir Pazar olacak. Elazığ’ın Keban 
ilçesinde çıkan kerevit Türkiye’nin en kaliteli ve 
temiz kerevitidir. Bu fabrika sadece buradan çıkan 
kerevitleri işlemeyecek Türkiye’nin değişik bölge-
lerinden gelen kerevitleri de işleyecek. Hem ilimiz 
ekonomisine hem bölgemiz ekonomisine hem de 
Türkiye ekonomisine çok ciddi ve stratejik katkı 
vermiş olacak” ifadelerini kullandı. 

"Kerevit para edecek" 
İşletme sahibi Sait Taşkın da, “Bölgemizde bun-

dan sonra balıkçımızın mağduriyetinin tamamen gi-
derildiği ve giderileceğinin işaretidir. Bölgemizdeki 
balıkçının mağduriyeti ortadan kalktı. Balıkçılarımız 
buradan batıya bin 200 kilometre kerevit ürününü gö-
türmeye gerek duymayacak. Balıkçı arkadaşlarımıza 
bundan sonra ürünlerinin daha güzel para edeceğini 
ve daha kaliteli hizmet edeceklerinin müjdesini veri-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Keban Baraj Gölü'nden çıkartılan ve 
şu anda Rusya ve İsveç üzerinden 
dolaylı olarak dünya pazarına gön-
derilen kerevit, Elazığ'da kurulan 
tesis ile işlenip bir çok ülkeye doğ-
rudan gönderilmesi planlanıyor. Ke-
revitin işlenmiş haliyle 16,5 Euro'dan 
(100 TL) satılmasıyla bölgenin eko-
nomisine ciddi bir katkı sunması 
bekleniyor.  

Elazığ'dan dünya pazarına 
kerevit, kilosu 100 TL 
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Elazığ’da kurulan Doku Kültürü Laboratuvarı ve Serası’yla bitkiler, artık to-
huma ve zamana bağlı kalmadan, genetiği korunarak daha hızlı yetiştirili-
yor. Türkiye’de 3 bin 500 endemik bitki bulunurken, tesis sayesinde nesli 
tükenmekte olan bu bitkilerin çoğaltılmasının yanında ticari değeri yüksek 
olanların üretilip çiftçilere verilmesi hedefleniyor.

Elazığ’da endemik ve nesli yok olma tehlikesi al-
tında bulunan bitki türleri, laboratuvar ortamında 
yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Fırat Üni-
versitesi (FÜ) iş birliğinde Tür Koruma Eylem Planları 
Uygulaması Projesi kapsamında, Doku Kültürü Labo-
ratuvarı ve Serası kuruldu. Üniversite yerleşkesindeki 
tesiste, bitkiler, doku kültürü yöntemiyle tohuma ve za-
mana bağlı kalmadan, steril koşullarda, genetik yapıları 
korunarak daha sağlıklı ve hızlı yetiştiriliyor. Sürgün ucu, 
tomurcuk, yaprak, kök, yumru, soğan gibi kısımlarının 
yapay besi ortamında tamamen mikropsuz koşulda kül-
tür edilmesiyle kısa sürede kök salan bitkiler, önce sak-
sılara, belli bir büyüklüğe geldikten sonra da doğal orta-
mına naklediliyor. Yıl boyunca uygulanabilen yöntemle, 
tıbbi ve ticari değeri bulunan bitkilerin üretim sürecinin 
hızlandırılarak ekonomiye kazandırılması, nesli tüken-
mekte olanların da korunması sağlanıyor.

Nuh’un gemisi veritabanı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü 

Abdullah Koç, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin biyo-
lojik çeşitliliğinin tespiti amacıyla Ulusal Biyolojik 
Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’nin hayata ge-
çirildiğini belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde çalış-
ma başlatıldığını anlatan Koç, elde edilen veriler için 
“Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı” 
oluşturulduğunu dile getirdi. Elazığ’da kurulan Doku 
Kültürü Laboratuvarı ve Serası’nın biyolojik çeşitlilik 
çalışmalarıyla tespit edilen endemik ya da nesli tüken-
me tehlikesi altında olan bitki türlerinin korunması ve 
çoğaltılmasına imkan sağladığını vurgulayan Koç, şöy-
le konuştu: “Buraya gelen bitkiler önce steril ortamdan 
geçiriliyor, daha sonra hazırlanan besi ortamında elde 
edilen sürgünlere aşılama yapılıyor. Bu aşılama sonucu 
sürgünler çoğalıyor. Bunlar bir süre çoğaldıktan sonra 
tekrar yeni besi ortamlarında alt kültüre edilerek, bitki-
nin sürekli çoğaltılması sağlanıyor.”

Ülke için önemli bir tesis
Abdullah Koç, 3 bin metrekareye sahip modern tesiste-

ki bitki türlerinin artık koruma altında olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Doku kültürü laboratuvarı, ülkemizin 
biyolojik çeşitliliğini oluşturan bitki türlerinin yok olması-
nın önlenmesi, bunlardan yararlanılması, gelecek nesillere 
aktarılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bilimsel 
araştırmalara imkan vermesi açısından önemli bir tesis.”

Salep soğanı üretimi artacak
FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Türki-

ye’nin coğrafi özellikleri nedeniyle dünyada benzerine 
az rastlanan bitki zenginliğine sahip olduğuna işaret etti. 
Türkiye’de 3 bin 500’ü endemik olmak üzere 10 bin ci-
varında bitki çeşidi bulunduğunu dile getiren Demirdağ, 
Avrupa’da ise sadece 12 bin bitki türü bulunduğunu söy-
ledi. Ülkedeki bitki türlerini tehdit eden başlıca faktörler 
arasında şehirleşme, sanayileşme, çevre kirliliği, yangın, 
tarım alanlarının genişletilmesi, kullanım amacıyla do-
ğadan toplamaların yer aldığını anlatan Demirdağ, şu ifa-

Endemik bitkilere akademik koruma

deleri kullandı: “Nesli tükenmekte olan ende-
mik bitkilerin çoğaltılmasının yanında bir de 
ticari değeri olanların üretilip, tekrar toprakla 
buluşturulup, tarımla uğraşan insanlara hiz-
met açısından faydalı bir tesis. Örneğin salep 
soğanını laboratuvarda çoğaltıp, bunu ticari 
amaçlı toprakla buluşturarak bu işi yapan 
üreticilere hizmet vereceğiz.”






