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Bereket Sigorta, ilhamını Anadolu’dan, 
gücünü dayanışmadan alan, Türki-
ye’nin ilk tekâfül modeli Bereket Te-
kafül’le sektöre yeni bir soluk kazan-
dıracak.

Sigortacılıkta 
yeni bir soluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
çiftçilerin mayıs ve haziran aylarında 
vadesi gelecek Tarım Kredi Koope-
ratifl erine olan Hazine destekli kredi 
geri ödemelerinin faizsiz olarak 6 ay 
ertelendiği müjdesini verdi.

§

§ 3’te

Hazine destekli tarımsal 
kredi ödemelerine 

6 ay erteleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen, Tarım Kredi Koo-
peratifl erinin de yer aldığı gıdada 
üretimden tüketime tüm zinciri di-
jital ortama taşıyacak Dijital Tarım 
Pazarı (DİTAP)  vatandaşlara hizmet 
vermeye başladı.

§

§

§ 9’da

§ 4’te

Üretici ve tüketici
 ‘Dijital Pazarla’ gülecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri, dijital 
kooperatif uygulaması Kooperatif Ortak 
Bilgi Sistemi’ni (KORBİS) çiftçilerin hiz-
metine sundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, tarım kimyasallarında 
mevcut fabrikalarının ihtiyacı karşılamadığını 
belirterek, “Bitki koru-
ma sektöründe faaliyet 
gösteren iştirakimiz Tar-
kim olarak Manisa’da 
yatırım bedeli yaklaşık 
130 milyon TL olan yeni 
bir fabrika yatırımı plan-
lıyoruz” dedi.

§

§ 8’de

Tarım Krediden bitki korumada 
dışa bağımlılığı azaltacak yatırım

Türkiye’nin ilk dijital kooperatifiTürkiye’nin ilk dijital kooperatifi
§

ÜRETMEYE
DEVAM EDİYORUZ

Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle başta ABD ve Avrupa ülke-
lerinde gıda arzı noktasında sıkıntı yaşanırken, 
alınan tedbirler sayesinde Türkiye, bu konuda 
herhangi bir sorunla karşılaşmadı. 

Gıda ihtiyacının karşılanmasında en büyük pay çiftçi-
lerin olurken, Tarım Kredi Kooperatifl eri de bu sü-
reçte “tarladan sofraya” ilkesiyle tarımsal üretimin 
aksamaması için var gücüyle çalışarak, üreticilerin 
ürünlerini sofralara taşımaya devam etti. § 12’de

§§

Tarım Kredi 
Kooperatifl eri, tarımsal 
girdileri köylere kadar 
ulaştırarak üretimin 
aksamaması için yoğun 
çaba harcıyor.

§§

§ 5’te
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umhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplan-
tısının ardından koronavirüs salgınına 
ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye için 
tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdi-
ğimiz emeklerin, yaptığımız fedakârlıkla-
rın karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Bu 
anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun 
sürmesi halinde ülke genelinde hayatı 
normale döndürmeye yönelik kapsamlı 
bir program hazırlıyoruz. Bu kapsamda 
çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında 
vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri’ne olan Hazine des-
tekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 
6 ay erteliyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak da konuya ilişkin yaptığı değer-
lendirmede, mayıs ve haziran aylarında 
vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri 

ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteledik-
lerini, böylelikle çiftçilere yaklaşık 6 mil-
yar liralık kredi borcunu öteleme imkanı 
sunduklarını söyledi.

Bakan Albayrak, son 18 yıldır çiftçile-
rin hep yanında durduklarını, çiftçinin 
alnının terini karşılıksız bırakmamak için 
bütün imkanları seferber ettiklerini be-
lirtti. Albayrak, “Bugün geldiğimiz nok-
tada, Kovid-19 ile ilgili son gelişmelerden 
etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimi-
zin yine yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Mayıs ve haziran aylarında vadesi gele-
cek hazine destekli kredi geri ödemeleri-
ni faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini ifade 
eden Albayrak, “Böylelikle çiftçimize, 
yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu 
öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize 
hayırlı olsun.” dedi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Ka-
rarı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ka-
rarla, Çiftçi Kayıt Sistemi ile  Tarım  ve 
Orman Bakanlığının diğer kayıt sis-
temlerine kayıtlı olup, üretime devam 
eden üreticilerin banka ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan düşük faizle  kre-
di  kullandırılmasına ilişkin kararlar 
kapsamındaki kredi borçlarının ertelen-
mesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre karar kapsamında, gerçek 
ve tüzel kişi üreticiler, sözleşmeli üretim 
yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal 
amaçlı kooperatifler ve  üretici birlikle-
ri,  Tarım  İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile lisanslı depo yatırımlarına münhasır 
olmak üzere kamu kurum ve kuruluş-
ları ile bunların iktisadi işletmeleri yer 
alıyor.

Kapsamdaki üreticilerin 30 Nisan 
2020 ve öncesinde  kullandıkları dü-
şük faizli kredilerden doğan borçların-
dan vade tarihi, taksit vadesi ve hesap 
devresi 1 Mayıs 2020 ve 30 Haziran 
2020’de dolacak kredi borçları, başvu-
ru şartı aranmadan vade tarihinden 
itibaren 6 ay faizsiz olarak ertelenecek. 
Buna bağlı olarak kalan tüm taksitler 
ötelenecek.

Karar kapsamında borçları ertelen-
miş üreticilere, talepleri halinde düşük 
faizli  kredi  kullandırılmasına ilişkin 
ilgili kararlar kapsamında banka ve 
Tarım Kredi tarafından erteleme sü-
resinde düşük faizli kredi açılabilecek. 
Ertelenen krediler için erteleme süresi 
sonuna kadar takip işlemi başlatılma-
yacak.

Hazine destekli tarımsal kredi Hazine destekli tarımsal kredi 
ödemelerine 6 ay ertelemeödemelerine 6 ay erteleme

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Er-
doğan, çiftçile-
rin mayıs ve ha-
ziran aylarında 
vadesi gelecek 
Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri-
ne olan Hazine 
destekli kredi 
geri ödemeleri-
nin faizsiz ola-
rak 6 ay ertelen-
diği müjdesini 
verdi.
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enel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi ortaklarının 
faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olum-
suz etkilenmelerinin önüne geçmek için 2019’da tarımsal 
girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygula-
masını başlattıklarını söyledi.

Poyraz, Hazine ve Maliye Bakanlığının kararnamesi 
kapsamında ilk olarak sertifikalı tohum, kimyevi güb-
re ve karma hayvan yeminde sabit faizli kredi uygula-
dıklarını hatırlattı.

Söz konusu ürünlerde yüzde 5,5 sabit faizle kredilendir-
me yapıldığına işaret eden Poyraz, diğer tarımsal girdileri 
de sabit faiz üzerinden kredilendirmek için çalışma başlat-
tıklarını söyledi. Poyraz, akaryakıt haricindeki tüm tarım-
sal girdileri sabit faiz üzerinden kredilendirmeye de en kısa 
sürede geçeceklerini aktardı.

2019’DA 8,2 MILYAR LIRA KREDI 
KULLANDIRDIK 

Poyraz, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamala-
rında çiftçilere, üreticilere ve vatandaşlara hizmet ettikleri-
ne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Tarım Kredi olarak 2019 yılında toplam 8,2 milyar 
lira tutarında kredi kullandırdık. Bu kredilerin yüzde 
80’ini ayni olarak veriyoruz. Daha önce değişken faizli 
kredi kullandırıyorduk. Girdiyi verdikten sonra, hasat 
döneminde parasını alırken, faiz yükselmişse fiyat da 
yükseliyordu. Özellikle 2018’deki döviz ve faiz artışında 
hem çiftçimiz hem de biz mağduriyet yaşadık. Bunu gi-
dermek için belli ürünlerde sabit faize geçmeyi öngör-
dük ve uygulamayı başlattık.” 

Sabit faizli kredi kapsamında belirtilen üretim konuların-
da tarımsal faaliyetlerini sürdüren ortakların, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden 10 bin lira tutarında sabit faizli tarımsal 
girdi kredisi kullanmaları halinde, bir yıl sonundaki kredi 
maliyetinin yüzde 5,5 ve 550 lira olduğunu belirten Poy-
raz, böylece kredi kullanan çiftçinin bir yılın sonunda 10 
bin lira kredi anaparası ve 550 lirası vade farkı olmak üzere 
ödeyeceği toplam tutarın 10 bin 550 lira olacağını anlattı.

Genel Müdür Poyraz, hedeflerinin faizi minimuma in-
dirmek olduğunun altını çizerek, “Çiftçi ve üreticilere kul-
landırdığımız sabit faizli kredi miktarı 1 milyar lirayı geçti. 
Bu miktar artarak devam edecek. Bu dönemde üreticilere 
diğer girdi taleplerinde de uygun faiz oranlarıyla finansman 
sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığıyla yürütülen koordineli çalışmalarla çiftçiye faiz 
oranlarını minimuma indirmek hatta tamamen kaldırmak 
için çalışmalarımız ise devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Çiftçimizi Çiftçimizi 
rahatlatacak rahatlatacak 

adımadım
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Çiftçi ve 
üreticilere kullandırdığımız sabit faizli 
kredi miktarı 1 milyar lirayı geçti. Bu miktar 
artarak devam edecek” dedi.

G

Tarım Kredi Kooperatiflerinden

Sermayedarı Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteğiyle geçen yıla göre yüzde 
162 gelişim oranıyla sigorta sektöründe en hızlı büyüyen şirket olan Bere-
ket Sigorta, ilhamını Anadolu’dan, gücünü dayanışmadan alan, Türkiye’nin 
ilk tekâfül modeli Bereket Tekafül’le sektöre yeni bir soluk kazandıracak.

Kooperatifçilikte de olduğu gibi, yardımlaşmayı, 
dayanışmayı ve paylaşımı amaçlayan Tekafül 
Sigortacılığı, sigortalıların katılımcı kimlikle-

riyle dahil oldukları havuz modeli olarak biliniyor.  
Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok 

ülkesinde yaygın olarak uygulanan tekafül sigortacı-
lığına olan talep, ülkemizde de katılım finans sistemi-
nin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artıyor.  

Tekafül sigortacılığında, yardımlaşma ve dayanış-
ma esasıyla bir araya gelen katılımcılar, ödedikleri 
katkı primleri ile tekafül havuzunu oluştururlar. Hasa-
rın gerçekleşmesi durumunda, tazminat ödemelerine 
ilişkin talepler bu havuzdan karşılanır. Hasar sonrası 
oluşacak bakiye üzerinden katılımcılara prim iadesi 
imkânı sağlanır.

Bereket Sigorta A.Ş - Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş 
Genel Müdürü Mahmut Güngör, “Tekafül esaslarına 
tam uyumlu olarak kurulan, elementer ve hayat bran-
şlarında faaliyet gösterecek iki yeni sigorta şirketimiz; 
sadece tekafül prensipleri çerçevesinde gerçekleştirece-
ği faaliyetler,  gözeteceği ilke-esaslar ile sektörde ilk ve 

örnek tekafül modelidir” dedi. Güngör, kurulan yeni 
şirketlerin Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli-
ği’nin gücü sayesinde tekafül sigortacılığının merke-
zinde yer almasının ana hedefleri olduğunu belirtti.

Genel Müdür Güngör, tekafül yapısı ile uyuşmayan 
zorunlu branşlar hariç tüm sigorta branşlarında hiz-
met verecek olan Bereket Tekâfül’ün, aynı zamanda 
hayat sigortalarında da talepleri karşılamak üzere hiz-
met vermeye hazır hale geldiğini kaydetti.

“Türkiye’de tekâfül sigortacılığı emekleme aşama-
sında olmakla birlikte, faizsiz finans sektörünün bü-
yümesine bağlı olarak hızlı bir ivme ile büyüyeceğini 
öngörüyoruz” diyen Mahmut Güngör, “ ‘Sigortadan 
Öte’ sloganıyla çıktığımız bu yolda; ülkemizde ilk te-
kafül modelini uygulayan şirket olmanın üzerimize 
yükleyeceği sorumlulukların bilincindeyiz. Ülkemiz-
de gerek vatandaşlarımızın gerekse dağıtım kanalları-
mızın, tekafül sigortacılığı bilinirliği ve farkındalığını 
arttırma misyonunu yüklenerek emin adımlar ile iler-
leyeceğiz” şeklinde konuştu.

“BEREKET TEKAFÜL 
TÜRKIYE’DE BIR ILK”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz da Bereket Tekafül’le sigor-
tacılıkta yeni bir dönem başlattıklarını ifade ederek, 
“Bu Türkiye’de bir ilk. Birkaç ay oldu Hazine ve Ma-
liye Bakanlığından iznini aldık. Yeni şirketlerimiz 
pür tekafül dediğimiz, tamamen paylaşım esaslı ve 
faizsiz bir sistemle işleyecek. Hem hayat branşı hem 
de elementer branşa yönelik iki ayrı şirket halinde 
yapılandırdık” dedi.

Tarım Kredi olarak sigortacılık alanında faaliyet 
gösteren 4 şirketleri olduğunu hatırlatan Poyraz, 
“Tekafül şirketlerini diğer şirketlerden ayıran en 
temel farkın; fonların faizsiz enstrümanlarda değer-
lendirilmesi ve hasar prim ödemeleri sonrası kalan 
bakiye üzerinden katılımcılara iade imkanı sunma-
sı” olduğunu belirtti.

Bereket Sigorta, 
Bereket Tekafül’le Büyüyor
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rtan dünya nüfusu ve besine ulaşmakta 
güçlük çeken milyonlarca insanın varlığı-
nın, dünya genelinde gıdaya olan ihtiyacı 
artırdığına işaret eden Poyraz, “Bu nok-
tada en önemli sorumluluklardan biri de 
toplumun sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaş-
masına destek olmaktır. Bu nedenle, sür-
dürebilir tarımsal faaliyetler ve kalkınma 
için üretimde doğa dostu, insan ve hayvan 
sağlığının korunmasını ön planda tutan 
üretim sistemlerinin yanında yüksek ve-
rim ve kaliteyi artırmaya yardımcı olan 
kaliteli, güvenli ve kontrollü bitki koruma 
ürünlerinin kullanımı da büyük önem 
taşıyor. Dolayısıyla bitki koruma ürünleri 
tarımsal üretimin en önemli araçlarından 
biri haline gelmiştir” dedi.

Bugün dünya genelinde tarımsal ilaç 
piyasasının çok büyük olduğunu ifade 
eden Poyraz, “Üstelik Türkiye’nin dışa en 
çok bağımlı olduğu sektörlerden birisi de 
bitki koruma alanıdır. Ana hammadde 

genellikle Çin menşeli olup, bu alanda 
hammadde üretimi için gerekli olan yatı-
rımın maliyeti de çok yüksek” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Tarkim Bitki Koruma A.Ş’nin Tarım 
Kredi Kooperatifl erinin bir iştiraki olarak 
2009 yılında Manisa’da kurulduğunu ha-
tırlatan Poyraz, yaygın bir satış ve dağıtım 
ağına sahip olan Tarkim’in, Türkiye gene-
lindeki uzman personeli ile başta 1.622 
Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere di-
ğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayile-
rine hizmet verdiğini belirtti.

“Tarkim sektörde bitki koruma ürün-
lerinin üretimi, satışı ve pazarlamasında 
öne çıkan bir şirket olarak önemli bir yere 
sahip” diyen Poyraz, şunları kaydetti:

“Mevcut fabrikamız 20 bin metrekare 
alana kurulmuş olup yaklaşık 8 bin met-
rekaresi kapalı alandır. Bünyesinde yakla-
şık 180 ruhsatlı ürünü barındırmaktadır. 
2020 yılı içerisinde bu ürünlerin 210’a 

çıkarılması planlanıyor. Kapalı alanlarda 
yapılan üretim faaliyetleri; Herbisit, İn-
sektisit, Fungusit, Bitki Gelişim Düzenle-
yicileri, sıvı ve toz ilaç ünitelerinden olu-
şuyor. Ayrıca tesisimiz bünyesinde Ar-Ge 
laboratuvarları da bulunuyor.”

DIŞA BAĞIMLILIĞI 
AZALTACAK GIRIŞIM

Üretim faaliyetlerinin, dünya kalite 
normlarına uygun Dünya Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgü-
tü (WHO) standartlarında yapıldığına 
ve çok geniş yelpazeye hitap edebilecek 
ürünlerin üretimi için olanak sağladığı-
na dikkati çeken Poyraz, “Gelişen ve ar-
tan tarımsal pazarda daha çok söz sahibi 
olmak, yaklaşık 600 milyon dolar olan 
pestisit pazarında daha üstün bir oyuncu 
olmak ve ilk önceliğimiz olan çift çileri-
mizin bitki koruma alanında her türlü 
ihtiyacını karşılamak üzere, yeni yatırım 

projemizi çok yakında hayata geçireceğiz. 
Tarkim olarak Manisa’da yatırım bedeli 
yaklaşık 130 milyon TL olan yeni bir fab-
rika yatırımı planlıyoruz. Gerek kapasite 
artışı, gerek yeni ürünlerin ruhsatlanması 
ve piyasaya arzı, gerekse dışa bağımlılığı-
mızı ham madde üretim projelerimiz ile 
en aza indirme gayreti için de bu yeni ya-
tırım kaçınılmazdı” şeklinde konuştu.

DOĞA DOSTU FABRIKA
Bitki koruma sektöründe çalışmalar 

yaparken doğanın, toprağın ve canlıla-
rın korunmasını da dikkate aldıklarını 
vurgulayan Poyraz, “Yeni fabrikamız bu 
doğrultuda yenilenebilir enerji kaynağı 
ile çalışan, kendi enerjisini kendi üreten 
doğa dostu bir fabrika olacak. Özellikle 
fabrika bina çatı kısmını enerji panelleri 
ile kurup enerjimizi bu şekilde sağlamayı 
planlıyoruz. Böylece temiz ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının avantajlarından 
yararlanmış olacağız. Aynı zamanda 
yeni fabrikamızda çevre dostu ürünler 
de geliştirilecek” bilgisini verdi.

YENI FABRIKA 
TURGUTLU OSB’DE 

Manisa Turgutlu Organize Sanayi 
Bölgesinde (OSB) yer alacak 100 dekar 
açık alan üzerine ilk etapta kurulacak 30 
dekar kapalı alan ile birçok avantajları 
da beraberinde getireceğini vurgulayan 
Genel Müdür Poyraz, “Altyapı teknolo-
jimizi geliştirirken, üretim kapasitesinin 
arttırılması ile beraber yurtiçi ve yurt dışı 
talepleri zamanında ve eksiksiz karşıla-
nacak. Kapasite artışı ile beraber mevcut 
kapasitenin yaklaşık 2 katından fazlaya 
çıkarılmasını (12.080 ton – 30.000 ton) 
hedefl iyoruz. Kapasite artışı ile birlikte 
satış hacmi en az yüzde 55 oranında ar-
tacak. Artan satış hacmi ile beraber, Ta-
rım Kredinin piyasadan aldığı ürünlerin 
tedariğinin tamamının karşılanabilmesi 
imkânına da kavuşacağız” dedi.

A

Tarım Krediden

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, tarım kimyasallarında mevcut 
fabrikalarının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, “Bitki 
koruma sektöründe faaliyet gösteren iştirakimiz Tarkim 
olarak Manisa’da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon 
TL olan yeni bir fabrika yatırımı planlıyoruz.” dedi.

Tarım Krediden

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri Genel Müdürü 

Bitki korumada Bitki korumada 
dışa bağımlılığı dışa bağımlılığı 

azaltacak yatırımazaltacak yatırım
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, önceki yıllarda 
olduğu gibi 2020 yılında da çeltik alımı yapacak. Bu yıl çeltik alımı söz-
leşmeli üretim modeli yoluyla gerçekleştirilecek.

Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği 
ortaklardan ürün değerlendirme kapsamında 14 
ton havuç alarak zincir marketlere sattı. Ürün de-
ğerlendirme önümüzdeki günlerde başka ürünle-
rin de alınmasıyla devam edecek. 

Koronavirüs (Kovid-19) salgını-
nın tüm dünyada yaşamı alt üst 

etmesinden tarımsal üretim de aşırı 
şekilde etkilendi. 

Özellikle pazarlama alanında so-
run yaşanmaması için Tarım Kredi 
Kooperatifleri, fiyat ve talep yönün-
den katkı sağlamak için tarımsal 
üretime her şekilde destek veriyor.

Mersin Bölge Birliğine bağlı Kı-
rıkhan Tarım Kredi Kooperatifi on 
yıl aradan sonra ilk defa ürün alımı 
gerçekleştirdi. Lezzetiyle ve kalite-
siyle ün yapmış Kırıkhan havucu 
Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi 

aracılığıyla çiftçilerimizden alınıp, 
market zincirlerine sevkiyatı sağ-
landı. İlk etapta 14 ton alınan ürün 
alımları önümüzdeki günlerde de 
devam edecek. Kırıkhan Tarım 
Kredi Kooperatif personellerinin 
bir sonraki hedefi yine lezzetiyle ve 
kalitesiyle adından söz ettiren Kırık-
han kavununun alımını gerçekleşti-
rebilmek.  

Mersin Bölge Birliği tarımsal üre-
tim açısından zengin bir çeşitliliğe 
sahip bölgede ürün alımlarını koo-
peratifler aracılğıyla gerçekleştirme-
ye devam edecek.

Mersin Bölgede Mersin Bölgede 
ürün alımları ürün alımları 
devam ediyordevam ediyor

amsun Bölge Birliğinden yapılan açıklama-
ya göre Bölge Birliğinin faaliyet alanında 
yer alan Samsun, Sinop ve Amasya illerinde 
kooperatifler aracılığıyla, Tarım Kredi ortağı 
çeltik üreticilerinden 2020 yılında sözleşmeli 
üretim yoluyla çeltik alımı yapılacak. 

Tarım Kredi Birlik’in Bafra’da bulunan çel-
tik fabrikasına sevk edilen çeltikler burada 
işlenip paketlenerek ülke genelinde Tarım 
Kredi Kooperatif Marketler başta olmak üze-
re çeşitli kanallardan tüketiciyle buluşacak. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin diğer tüm 
ürün alımlarında olduğu gibi çeltik alımın-
da da ana misyonunun üretici ve tüketici 
lehine fiyat istikrarı sağlamak olduğunu be-
lirten Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, 

“Çeltik alımında sözleşmeli üretim modelini 
uygulayarak Kooperatiflerimizle sözleşme 
yapan üreticilerimize açıklanan çeltik alım 
fiyatları üzerinden ton başına 100 TL ilave 
prim ödeyeceğiz. Bu durumdan, sözleşmeli 
üretim yapan Kooperatif ortaklarımız gayet 
memnun. Bu yıl çeltik alımımızı daha fazla 
tabana yayarak ihtiyacımız olan çeltiğin ta-
mamı için sözleşmeli üretim modelini uygu-
lamak istiyoruz“ dedi.

Sözleşmeli üretimin ülkemiz için önemi-
ne dikkat çeken Apaydın sözlerine şu şekilde 
devam etti: 

“Sözleşmeli üretim modeli; üretici açısın-
dan satış riski olmadan ürününü pazarla-
ması, tüketici açısından gıda arz güvenliği, 

tarımsal endüstri açısından 
ise rekabet gücünü arttı-
rıcı nitelikteki hammadde 
tedariki için son derece 
önemli. Sözleşmeli üretim 
modeli, ‘neyi, nerede, ki-
minle, nasıl üreteceğiz?’ 
sorularına cevap bulan 
planlı üretim sürecini kap-
samakta.

Ayrıca, sözleşmeli üre-
tim ile tohumun ekilişin-
den başlayarak ürünün 
tüketicinin sofrasına gelin-
ceye kadar tüm süreçlerin 
takip edilmekte. 2020 yılı 
içerisinde sözleşmeli çeltik 
üretimi yapmak isteyen 
üreticilerimizin bütün ürü-
nüne talibiz. Bu kapsamda 
sözleşme imzalamak iste-
yen üreticilerimizin koo-
peratiflerimize başvurması 
veya telefonla ulaşması ye-
terli olacaktır.”

Tarım Kredi sözleşmeli Tarım Kredi sözleşmeli 
üretim yoluyla çeltik alacaküretim yoluyla çeltik alacak

S
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının Tarım Kredi ile ilgili iş-
lemlerine hızlı ve kolay erişebilmeleri amacıyla geliştirdiği dijital koo-
peratif uygulaması Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi’ni (KORBİS) çiftçile-
rin hizmetine sundu.

Türkiye’nin ilk dijital kooperatifiTürkiye’nin ilk dijital kooperatifi

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, bilişim 
sistemlerinin kurumsal ihtiyaçlara cevap 
verebilmesi, kurumsal iş süreçlerinin gü-
venli ve hızlı yapılmasını sağlama ve or-
taklarını teknolojik gelişmelerden fayda-
landırma amacıyla başlattığı e-dönüşüm 
çalışmalarına devam ediyor.

Ortaklarının kredi kullanma işlemleri-
ni, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşti-
rebilmelerinin yanı sıra sahada da yapa-
bilmelerine imkan veren ve PTT işbirliği 
ile hazırlanan Ortak Kart projesini çiftçi-
lerimizin hizmetine sunan Tarım Kredi, 
dijital dönüşüm çalışmalarında yeni bir 
aşamaya geldi. Devreye alınan Kooperatif 
Ortak Bilgi Sistemi ile Türkiye’de ilk kez 
dijital kooperatifçilik uygulaması da baş-
latılmış oldu.

ÇIFTÇILERIMIZIN 
HAYATINI 

KOLAYLAŞTIRACAK 
ÖZELLIKLER

Tarım Kredi ile ilgili işlemlere hızlı ve 
kolay erişebilmesine, kooperatif ile ilgi-
li işlerin mobil ortamda yapabilmesine 
katkı vererek ortaklara gelişen teknolojiyi 
kurumsal manada yansıtan KORBİS, çift-

çilerimizin kooperatiflerdeki bilgilerini 
anlık görebilmelerine imkân sağlıyor.

KORBİS sayesinde Tarım Kredi ortak-
ları, borç ve birikimlerini online olarak 
görebilecek; senet, kredi ve sermaye bilgi-
lerini de anlık takip edebilecekler.

Kooperatif ortakları uygulama üzerinden 
sözleşmelerini görebilirken, kefil ve teminat 
durumlarını da kontrol edebilecekler.

Yapılan tüm alışverişleri takip edebilme 
ve e-faturalara anlık olarak ulaşma imka-
nı veren KORBİS ile çiftçilerimiz, kesilen 
sigorta poliçelerini görebilir, anlık sigorta 
teklifleri alabilirler.

“KORBIS ILE 
ORTAKLARIMIZLA HER 

AN BERABERIZ”
Ortaklarımızın kooperatif personeli ya 

da ziraat mühendislerimizle anlık yazışa-
rak destek alabileceği ve çağrı merkezine 
ulaşabileceği uygulama ile ürün değerlen-
dirme ve üretim sözleşmeleri bilgilerine, 
yetiştirilen ürünlere ait çiftçi kayıt sistemi 
ve hayvan bilgi sistemi verilerine, Tarım 
Kredi Ortak Kart ile yapılan tüm işlemle-
re ve bakiye bilgilerine ulaşılabilir, ayrıca 
üretim arazilerini uydudan takip edilebilir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
başlattıkları dijital dönüşüm çalışmala-
rı kapsamında Tarım Kredi Ortak Bilgi 
Sistemi KORBİS’i çiftçilerimizin hizme-
tine sunduklarını açıkladı.

Dijital dönüşümün son yıllarda tüm 
dünyada sıklıkla önemi vurgulanan ve 
üzerinde çok konuşulan bir konu oldu-
ğuna işaret eden Poyraz, “Teknolojideki 
değişim ve dönüşüm, hayatımızın her 
alanına nüfuz etmiş durumda. Bundan 
bütün sektörler gibi tarım sektörü de et-
kileniyor” dedi.

Tarım Kredi olarak bir dijital dönü-
şüm süreci başlattıklarının altını çizen 
Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım Kredi olarak bir süredir KOR-
BİS uygulamamızı geliştirme noktasın-
da çalışmalar yapıyorduk. Bazı alanlar-
da pilot çalışmalarımız da tamamlandı. 
Dijital çağa küresel düzeyde uyum sağ-
lamak önemli yatırımlar gerektiriyor ve 
bu yatırımları yapıyoruz. Çok önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönüşüm 
bizim için elzem bir durumdu. Üstelik 
tüm dünyada yaşanan koronavirüs sal-
gını bu çalışmamızın ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gösterdi.”

Dijital dönüşümü hedefleyen yenilik-
çi ürünlerin etkili şekilde uygulanması 
ve buna yönelik yatırımların yapılma-
sının Tarım Kredi olarak kendilerinin 
her zaman önceliği olduğunu belirten 
Poyraz, “Bu kapsamda ortaklarımızı 
en iyi ürün ve hizmetlerimizle buluştu-
rurken onlar için tarımsal üretimi sür-
dürülebilir ve kolay bir hale getirmeye 
çalışıyoruz. Çiftçilerimiz KORBİS’in 
hayatı kolaylaştıran tüm özelliklerini 
kişiselleştirebilir ve uygulamamızı asis-
tan olarak kullanabilirler. Bunun en 
güzel yanı ise tüm bu işlemleri bulun-
dukları yerden ayrılmadan, evlerinden 
ya da tarlalarından akıllı telefonları ile 
yapabilirler” dedi.

KORBİS uygulamasına ilerleyen dö-
nemlerde uydudan tarla izleme (verim-
lilik) sistemi, hızlı anket, e-devlet kulla-
nıcı doğrulama, sipariş yönetimi, ürün 
ve toprak bilgilendirme sistemi, sanal 
pos ile tahsilat işlemleri, tarımsal hava 
bilgilendirme ve afet erken uyarı, ara-
yan ortağı tanı gibi teknolojik özellikler 
de ekleyeceklerini kaydeden Poyraz, 
“Türkiye’nin ilk dijital kooperatifçilik 
uygulaması KORBİS ile ortaklarımızla 
her an beraberiz” ifadelerini kullandı.

T

Tarım Kredi Kooperatiflerinden bir ilk daha
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İTAP’ın tanıtım toplantısı, Tarım ve Or-
man Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ev 
sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. 
Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun da katıldığı on-line basın 
toplantısı ile yapıldı. Tarımsal arz ve talebin 
“dijital pazaryeri” yaklaşımı ve sözleşmeli 
tarım uygulaması ile buluşmasını sağlaya-
cak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir 
elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği 
nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketi-
cinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaş-
masını sağlayacak. www.ditap.gov.tr adresi 
üzerinden DİTAP’ı kullanan tarım sektö-
rü paydaşları bankaların sözleşmeli tarım 
kapsamında oluşturulan destekleyici kredi 
paketlerinden de yararlanabilecek.

PLANLI TARIMDA 
DÖNÜM NOKTASI

DİTAP’ın planlı tarımda bir dönüm 
noktası olduğunu söyleyen Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, ilk etap-
ta Türkiye’nin sebze-meyve üretiminin 
yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden 
geçmesinin hedeflendiğini söyledi. Pak-
demirli şöyle konuştu:

“DİTAP ile tarımsal üretimde arz ve ta-
lebi buluştururken, tarımsal üretimin de 
sözleşmeli tarım modeli sayesinde daha 
planlı hale getirilmesi mümkün olacak. 
Tohumdan, çatala tüm zincirin takip 
edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağ-

landığı bu sistem sayesinde küçük çiftçi-
lerimiz, büyük çiftçilerimiz ile aynı fiyat 
ve rekabet koşullarına ulaşacak. Üreticiyi 
koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem 
sayesinde tarımsal üretim zincirinde sıfır 
atık da mümkün hale gelecek. Dünyada 
üretilen her 3 tarımsal ürünün biri çöpe 
atılıyor. DİTAP, tarımsal üretim zincirin-
de etkin planlama sayesinde ürün zaiyatı-
nı da ortadan kaldıracak.” dedi.

DITAP ILE HERKES 
KAZANACAK

DİTAP’ın Türkiye’ye sağlayacağı katkı-
ları da anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: 
“DİTAP ülkemizdeki tarım sektörünün ta-
mamını kapsamaktadır. Kooperatiflerden 
birliklere, çiftçilerden üreticilere, gübre, ta-
rımsal ilaç, alet ekipman sektörüne, finas-
man sektörü ve sigorta sektörünün bulun-
duğu kısaca sektörün tüm paydaşlarının 
gereksinim duyduğu her türlü ürünün te-
darik edileceği bir alt yapıya sahip olacak. 
Alıcı, satıcı ve lojistik sektörü olmak üzere 
bu portalda herkes olacak. Böylelikle; üre-
timden tüketime kadar her noktayı izleye-
ceğiz. Neden DİTAP’ı kurduk. Üretici “ben 
daha fazla kazanmalıyım, ürünümü daha 
iyi fiyatla satmalıyım”, tüketici ise “ben 
daha uygun fiyatla tüketmeliyim” diyor. 
Tüketici açısından daha kaliteli ürün ve 
uygun fiyat, sürdürülebilir tedarik, planlı 
üretim, arazinin verimini artıran bu ça-
lışmalar sonucunda elde edilen ürünün, 

yüksek değer ile iç ve dış pazarda yer bul-
ması, çiftçimize daha çok kazanç sağlaması 
adına tarımsal üretimin planlanması ge-
rekmektedir. Bu planlamayı yapabilmek 
için tarımsal ürün pazarının hem bireysel 
tüketici hem de endüstriyel tüketici açısın-
dan talepleri önceden oluşturulacaktır.  Bu 
talepler ile talebi değerlendirmek isteyen 
çiftçilerimizin Bakanlığımız sistemlerine 
kayıtlı ve talebe yön verecek teknoloji ile 
desteklenmesi amacıyla DİTAP’ı oluştur-
duk. Bu sözleşmeli tarım portalı sadece 
gönüllülük esası ile bireysel tüketicinin pa-
zarını yöneten hal, manav, zincir market-
lerin ve endüstriyel ürün pazarını yöneten 
gıda fabrikalarının tarımsal hammaddeleri 
için talep oluşturabilmesine imkân sağla-
yacak. Bu taleplerin SMS bilgilendirmesi 
ile ülkemizin en ücra köşesindeki çiftçimi-
ze kadar ulaşmasını sağlayacağız.   Ayrıca 
portal sayesinde işlenmiş gıda sanayiye yö-
nelik fayda sağlayarak, başta coğrafi işaretli 
ürünlerimiz olmak üzere bir çok işlenmiş 
ürünün markalaştırılıp katma değerini 
arttırarak pazarlanması sağlanacak. Bu 
sayede ihracata yönelik pazarın artmasını 
sağlayacağız.”

DITAP’A GELENE 
FINANSMAN DESTEĞI

DİTAP’ı kullanan tarım sektörü paydaş-
larının bankaların sözleşmeli tarım kapsa-
mında oluşturulan destekleyici kredi pa-
ketlerinden de yararlanacaklarını belirten 
Dr. Pakdemirli, “Sözleşmeli üretim yaptı-
ran gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden 50 milyon 
TL’ye kadar kredi kullanabilecekler.

Kredi kullanımında “işletme kredisi”nde 
indirim yüzde 50 olarak belirlenmiştir.  Ay-
rıca, üretimde “yurtiçi sertifikalı tohum/
fide/fidan kullanımı” için ilave yüzde 20, 
stratejik bitkisel ürün grubunda üretim ya-
pılacaksa ilave yüzde 10 olmak üzere top-
lam yüzde 80’e varan oranlarda indirimli 
kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası 
ve Tarım ve Kredi Kooperatifleri dışında 
diğer banklarımızı da özellikle de katılım 
bankalarını bu sistem üzerinden çiftçimize 
ve sanayicimize uygun finansman desteği 
için sistemi kullanmaya davet ediyoruz. 

Ayrıca tarımsal desteklemeleri de bundan 
sonraki dönemde bu platform üzerinden 
sözleşmeli üretimin lehinde olacak şekilde 
planlayacağız. Kooperatiflerin de bu konu-
da avantajlı olması sağlayacağız” dedi.

TARLADAN SOFRAYA 
KURULACAK SAĞLIKLI 

ZINCIR
Dijital Tarım Pazarı Platformu’nu  da 

tarladan sofraya kurulacak sağlıklı zincir 
ve üreticilere sunduğu imkanlar açısından 
önemsediğini belirten Hazine ve Maliye 
Bakanı Albayrak ise “Bugün karşı karşı-
ya kaldığımız Kovid-19 salgını gıda arz 
güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu 
Türkiye’ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin 
sekteye uğradığı, ülkelerin kendi imkanla-
rıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel kriz 
dönemlerinde önemli meselenin gıda arz 
güvenliği olduğunu dünya gördü.” diye 
konuştu.

Albayrak, üretim planlaması yanında, 
stokçulara ve milletin sofrasına el uzatan-
lara da imkan vermeyeceklerini vurgula-
yarak şunları kaydetti:

“Son dönemde bu çalışmalar başladı. 
Şunu da ifade edeyim tüm kamuoyuna, 
son birkaç aydır özellikle gıda enflasyo-
nunda, Tarım ve Orman ile Ticaret Ba-
kanlıkları ve bizim bakanlığımızın ekiple-
riyle önemli süreci başlattık. Ben buradan 
fırsatçılara şunu söylüyorum: Şu Kovid-19 
süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları 
geçsin, normalleşme süreci başlasın, ba-
kanlığım adına çok daha sert adımlar ata-
cağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, 
gerek stoklama noktasında gıda güven-
liğini tehlikeye atacak şekilde  yine aynı 
fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç 
oluşturacağız, adımlar atacağız.” 

Ticaret Bakanı Pekcan da bu platformu 
tüm paydaşlarla etkin ve verimli şekilde 
kullanmak için gayret sarf edeceklerini 
aktararak, “Tarım ürünleri ihracatında 
zaten Tarım ve Orman Bakanlığımızla or-
tak çalışmamız var. Gerekli prosedürleri 
beraber aşıyoruz. Tarım ürünleri üretimi-
nin artmasıyla ihracatın artmasına yöne-
lik çalışma yapmaya da gayret ediyoruz.” 
diye konuştu.

D

Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilen, 
Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin de yer aldığı, gıdada 
üretimden tüketime tüm 
zinciri dijital ortama taşıya-
cak Dijital Tarım Pazarı (Dİ-
TAP)  vatandaşlara hizmet 
vermeye başladı.

Tarımda üretici ve tüketicinin yüzü Tarımda üretici ve tüketicinin yüzü 
‘Dijital Pazarla’‘Dijital Pazarla’ gülecek gülecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, “Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanış-
ma Kampanyası’na Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri de 
tüm çalışanları ve iştirakleriyle 4 milyon TL destek verdi. 

Vatandaşa sağlıklı gıda alternatifl eri 
sunan Tarım Kredi Kooperatifl eri, ürün-
lerinin Ramazan ayında da ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşabilmesi için ePttAVM ile iş 
birliğine gitti. 

in’in Hubey eyaletine bağlı 
Wuhan kentinde ilk defa or-
taya çıkan ve kısa zamanda tüm 
dünyayı etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınının ülkemizde de yayılması 
ile tedbirler alınmaya devam 
ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” diyerek Milli 
Dayanışma Kampanyası başlattı. 
Kampanya için Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı tarafından yardım hesabı 
açılmasının ardından birçok 
kurum ve kuruluş ile gerek 

yurtiçi gerek yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımız kampanyaya 
destek vermek için adeta seferber 
oldu.

Koronavirüs salgını ve bu kap-
samda alınan tedbirlerden etkile-
nen ihtiyaç sahibi vatandaşların 
ihtiyaçlarını teminen başlatılan 
kampanyaya Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifl eri de katıldı. 
Teşkilat genelinde Tarım Kredi 
Ailesi olarak yardım çalışması 
başlatan Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifl eri, Milli Dayanışma 
Kampanyasına tüm çalışanları ve 
iştirakleriyle katılarak 4 milyon 
TL destek verdi.

İçişleri Bakanlığının 
genelgesi kapsamında 

başlayan sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulaması 
Ramazan ayının ilk üç 

gününü de kapsadığı için 
Ramazan yardımlarının 
vatandaşlara sağlıklı bir 
şekilde ulaştırılabilmesi 

için Ramazan yardımları 
da e-ticaret ortamına 

taşındı.
Tarım Kredi Koope- 
ratifl eri ile ePttAVM 

arasında yapılan iş birliği 
kapsamında Tarım Kredi 

Kooperatifl eri ürün-
lerinden hazırlanan bir 

yardım kolisi, PTT iştiraki 
olan yerli e-ticaret site-
si ePttAVM üzerinden 
satışa sunuldu. İsteyen 

hayırsever vatandaş, bu 
yardım kolisini internet-
ten sipariş edebilecek ve 

PTT Kargo da, sokağa 
çıkış kısıtlaması bulun-

mayan personelle yardımı 
evlere ulaştırarak sofraları 

bereketlendi. 
Kısıtlamanın uzatıl-

ması ya da haft a sonların-
da devam etmesi halinde 

Ramazan ayı boyunca 
aynı sistem işlemeye de-

vam edecek.
ePttAVM’nin standart 

Ramazan paketinde Tarım 
Kredi Kooperatifl erine 
ait çay, ayçiçek yağı, un, 

bulgur, mercimek, nohut, 
küp şeker, salça, makarna, 
tel şehriye, zeytin ve fındık 

kreması yer alıyor.

Ç

Ramazan 
yardımlarına 
Tarım Kredi 

eli

Milli Dayanışma KampanyasınaMilli Dayanışma Kampanyasına 
Tarım Kredi Tarım Kredi 
desteği.. .desteği.. .
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ünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını, küresel çapta krize 
neden oldu. Çin’in Wuhan kentinde orta-
ya çıkan ve salgına dönüşen Kovid-19’un 
dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 mil-
yonu, hastalıktan ölenlerin sayısı 210 bini 
aştı. Bununla birlikte pek çok ülkede gıda 
arz sıkıntısı yaşanmaya başladı. Türkiye, 
salgının görülmeye başladığı ilk günler-
den itibaren aldığı tedbirler sayesinde 
salgının etkilerinin en az görüldüğü ül-
kelerin başında geliyor. Dünya böylesine 
zor bir dönemden geçerken Türkiye’nin 
en büyük çift çi kuruluşu olan Tarım Kre-
di Kooperatifl eri, hem üreticilerin hem de 

tüketicilerin sıkıntı yaşamaması için bü-
tün imkânlarını seferber etti.

ZOR ZAMANLARI 
BIRLIKTE AŞACAĞIZ

Hep birlikte, tedbirle, dikkatle ve feda-
karlıkla zor günlerin üstesinden geline-
ceğine inandığını vurgulayan Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Devle-
timizin güçlü varlığı, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel 
ağır koşulları aşmamızdaki üstün liderliği, 
ülkemize son 18 yılda her alanda kazan-
dırdığımız sağlam altyapı, aldığımız ön-
lemler, tedbirler ve elbette sizlerin samimi 

gayretleri ile bu zor zamanları muhakkak 
aşacak ve daha nice ramazanlara hep bir-
likte kavuşacağız.” ifadesini kullandı.

HIZ KESMEDEN 
ÜRETMEYE DEVAM

Pakdemirli, vatandaşların sağlıklı, ka-
liteli, güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için, 
bakanlık olarak çift çilerle, üreticilerle 
ve yetiştiricilerle gece-gündüz çalıştık-
larına işaret ederek, “Salgının yayıldığı 
dönemde, dünya ve Avrupa ülkelerinde 
yaşanan gıda arz sıkıntısı, hamdolsun 
öngörülerimizle ve aldığımız tedbirlerle 
ülkemizde yaşanmamaktadır. Hız kesme-

den ‘üretmeye’, hatta ‘daha çok üretmeye’ 
devam ediyoruz. Kimse merak etmesin, 
tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, 
güvenle üretmeye devam edin. Evelallah 
ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz 
ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet 
olarak biz girer alım yaparız.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Türkiye’de hasat sezonuna bir aydan 
daha kısa bir süre kaldığını belirten Pak-
demirli, bu yıl üretim sezonunun ürün 
rekolte tahminlerine bakıldığında başta 
buğday olmak üzere, başlıca temel gıda 
ürünlerinin görünümlerinin iyi olduğu-
nu ifade etti.

Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinde gıda arzı nokta-
sında sıkıntı yaşanırken, alınan tedbirler sayesinde Türkiye, bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Vatan-
daşların gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında en büyük pay çiftçilerin olurken, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri 
de bu süreçte “tarladan sofraya” ilkesiyle tarımsal üretimin aksamaması için var gücüyle çalışarak, üreticilerin 
ürünlerini sofralara taşımaya devam etti.

D

Tarım Kredi Kooperatifleri üretmeye devam ediyorTarım Kredi Kooperatifleri üretmeye devam ediyor

ANTALYAANTALYA ERZURUMERZURUM İZMİRİZMİR
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Tarım Kredi Kooperatifleri üretmeye devam ediyorTarım Kredi Kooperatifleri üretmeye devam ediyor

ÜRÜN TEDARIĞI AKSAMADAN 
DEVAM EDIYOR

Koronavirüs salgınına karşı yapı-
lan evde kal çağrısının yanı sıra 65 yaş 
üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik 
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya 
başlandı. Şehirlerarası yolculuklar sınır-
landırılırken, 30 büyükşehir ve Zongul-
dak’ta haft a sonları sokağa çıkma yasa-
ğı da uygulanıyor. Tüm bu önlemlerin 
yanında tarımsal üretimin aksamaması 
için çift çiler, sokağa çıkma kısıtlamasın-
dan muaf tutulan gruba dahil edildi.  

Ortaklarından gelen çağrılara en hızlı 
şekilde cevap verebilmek için organize 
olan Tarım Kredi, Merkez Birliği, Bölge 
Birlikleri ve ülke genelindeki kooperatif 
personeli ile gerekli tüm tedbirler doğ-

rultusunda talepleri karşılamaya devam 
ediyor. 

Özellikle karantina altındaki köyle-
re jandarma ekiplerinin kontrolünde 
tarımsal girdiler ulaştırılarak üretimin 
aksamaması için yoğun çaba harcanıyor.

ORTAKLARIMIZIN 
YANINDAYIZ

Salgınla mücadele kapsamında, salgı-
nın yayılmasını önlemek, ortaklarının, 
çalışanlarının ve toplumun sağlığını ko-
rumak amacıyla gerekli tedbirlerin alın-
dığını ifade eden Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifl eri Genel Müdürü Dr. Fah-
rettin Poyraz, “Merkez Birliğimiz, bölge 
birliklerimiz ve tüm kooperatif hizmet 
binalarında dezenfeksiyon çalışmaları 
yapıldı. Tarım Kredi olarak, Merkez Bir-

liğimiz, Türkiye geneline yayılan 17 böl-
ge birliğimiz, 1.622 kooperatifimiz, 197 
hizmet büromuzda görev yapan perso-
nelimizle üreten çift çilerimizin yanında 
yer almaya devam ediyoruz.

Çift çilerimizin tohum, gübre, yem, 
ilaç, mazot gibi tarımsal girdi ihtiyaçla-
rını karşılıyoruz. Tarımsal üretim faali-
yetlerinin kesintisiz devam etmesi için 
destek sunuyoruz.

65 yaş ve üstü ortaklarımız, ihtiyaçla-
rını ortağı oldukları kooperatifl eri tele-
fonla arayarak bildirebilirler. Ortakları-
mızın yanındayız.” dedi.

TARLADAN SOFRAYA
Dünya Sağlık Örgütünce Ko-

vid-19’un salgın hastalık kategorisine 
alınmasıyla bazı temel gıda ürünlerinde 

manipülasyonlar yaşandığını belirten 
Poyraz, “Bugün Türkiye’de gıda ürünü 
arzı noktasında panik oluşturacak bir 
durum yoktur. Kurumumuz koopera-
tifl er aracılığıyla çift çilerimizden arpa, 
buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze 
ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak 
üzere en az 300 çeşit tarımsal ürünün 
piyasa fiyatlarından alımını yapmakta-
dır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve 
kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde iş-
leyerek veya işleterek kooperatifl erimi-
zin yanı sıra kooperatif marketlerimiz 
ve sayıları 26 bine ulaşan ulusal market 
zincirleri aracılığı ile ayrıca PTT’nin iş-
tiraki yerli e ticaret sitesi ePttAVM ile 
yaptığımız işbirliği kapsamında da in-
ternet üzerinden tüketicilere ulaştırıyo-
ruz.” diye konuştu.

ANKARAANKARA SAMSUNSAMSUN SİVASSİVASİZMİRİZMİR
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Tarım Kredi sözleşmeli üretimde hedef büyüttüTarım Kredi sözleşmeli üretimde hedef büyüttü

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifl eri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, bu yıl yaklaşık 700 bin ton ürünü söz-
leşmeli üretim kapsamında alacaklarını belirterek, “Ge-
çen yıl 400 milyon lira civarında olan sözleşmeli üretim 
hacmimizi 2020 yılında 1 milyar liraya yükseltmeyi he-
defl iyoruz.” dedi.

Poyraz, yaptığı açıklamada, Tarım Kredinin sözleşmeli 
üretim ve 2020 yılı tarımsal ürün alım hedefl erine ilişkin 
bilgi verdi.

Tarımda zaman zaman üreticilerin yüksek gelir beklen-
tisiyle aynı ürüne yönelmelerinden kaynaklanan sıkıntı-
lar yaşandığına işaret eden Poyraz, talep fazlası ürünlerin 
çoğu zaman hasadının bile yapılmadığını söyledi.

Poyraz, bazı fırsatçıların fiyat yükseltme beklentisiyle 
üreticilerin ürünlerini alarak depoladıklarını ve bundan 

dolayı piyasada dönem dönem belli ürünlerde sıkıntılar 
yaşandığını belirterek, “Bazı dönemlerde de para etmez 
düşüncesiyle bazı ürünlerde ekim yapılmaması nedeniyle 
fiyatlarda aşırı yükselme, hatta ithalat mecburiyeti yaşan-
makta. Bundan dolayıdır ki sözleşmeli üretim modeli el-
zem bir duruma gelmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl sözleşmeli üretim modeline ağırlık vereceklerini 
dile getiren Poyraz, şöyle konuştu: “Çift çi bir yıl önceki 
hasada bakıyor, fiyata bakıyor, geçen sene patates fiyatları 
çok fazlaydı, bu sene de fazla olur diyor ve patates ekiyor. 
Üretim sürecinin planlanması gerek. Bu yıl yaklaşık 700 
bin tonluk ürünü sözleşmeli üretim kapsamında alacağız. 
Geçen yıl 400 milyon lira civarında olan sözleşmeli üre-
tim hacmimizi 2020 yılında 1 milyar liraya yükseltmeyi 
hedefl iyoruz.”

“ÇIFTÇI ÜRETECEĞI ÜRÜNÜN 
PLANLAMASINI TOHUMDAN 

ITIBAREN YAPACAK”
Poyraz, Tarım Kredinin çift çilerden arpa, buğday, mısır, 

ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi en az 300 çeşit 
tarımsal ürünü değer fiyattan alarak piyasaya arz ettiğini 
söyledi.

Planlı üretim sürecine ilişkin bilgi veren Poyraz, şun-
ları kaydetti: “Öncelikle güven için kamusal destek şart. 
Bu konuda da bakanlıklarımızın daha önceden verdiği 
desteklerin sonraki dönemde de devam edeceğine inanı-
yorum. Çift çi organizasyonları ve süreçlerin diğer aktör-
leri hem üretim hem de üretimden sonraki süreçte aktif 
rol oynamalı, çok yüksek fiyatlar ve kötü iklim koşulları 
için tedbirler alınmalıdır. Hepsinden önemlisi üretici ve 
üretici muhatabı arasında sözleşme kurulması ve teminat 
niteliği kazandırılması gerekmektedir. Yani üretici, üre-
teceği ürünün planlamasını tohumdan itibaren yapacak, 
ürünü alacak olan muhatap ile sürecin en başından itiba-
ren sözleşme yapacaktır. Bu sayede hem üretici dalgala-
nan fiyatlardan asgari seviyede etkilenecek, hem de pazar 
fiyatlarındaki artışların önüne geçilecektir”

Geçen yıl 760 bin ton ürünün 1 milyar 250 milyon lira 
bedelle üreticilerden alındığına dikkati çeken Poyraz, 
2020 yılı ürün alım hedefl erinin 2,5 milyar lira, orta vade-
de ise 5 milyar lira olduğunu söyledi. Poyraz, bu yıl içinde 
3 milyon dekarlık tarım arazisinde üretimi planlanan top-
lam 1 milyon 600 bin ton ürünü üretici ortaklardan alarak 
pazarla buluşturacaklarını bildirdi.

Piyasada gıda fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan 
ayçiçeği, bakliyat, çeltik, dane mısır, makarnalık buğday, 
ekmeklik buğday, salçalık domates gibi ürünler üzerinden 
de çalışmalar başlattıklarına dikkati çeken Poyraz, bu ça-
lışmayla hem üreticilerin hem de vatandaşların ekonomik 
fayda sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan’ın himayesinde 2017 yılında başlatılan, Tarım ve 
Orman Bakanlığınca yürütülen “Ata Tohumu Projesi” 
kapsamında çift çilerden toplanarak tasnif edilen sebze 
ve meyve tohumları, Tarım İşletmeleri Genel Müdür-
lüğünün (TİGEM) Karacabey işletmesinde fide haline 
getirildikten sonra Polatlı işletmesinde toprakla buluştu-
ruldu.TİGEM Polatlı İşletme Müdürü Ünal Kılıç, yaptı-
ğı açıklamada, “Yerel Tohum Buluşmaları” kapsamında 
üreticilerden toplanan tohumların TİGEM, Tarımsal 
Araştırmalar ve Projeler Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) uzmanla-
rınca tasnif edilerek kayıt altına alındığını söyledi.

Daha sonra bu tohumların üretimine başladıklarını 
belirten Kılıç, şöyle dedi:

“Çift çilerin elinde bulunan ve yerel çeşit olduğu beyan 
edilen tohumların toplanarak yerel çeşit olup olmadığının 
uzmanlarca teyit edilmesi, yerel çeşit olanların TAGEM tara-
fından kayıt altına alınması ve TİGEM aracılığıyla çoğaltıla-
rak üreticilere ulaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2017, 
2018 ve 2019 yıllarında genel müdürlüğümüze teslim edilen 
tohumların, tanımlama ve kayıt altına alınma çalışmaları 
TİGEM, TAGEM ve BÜGEM uzmanlarınca yapılmaya baş-

lanmıştır. Yapılan tanımlama ve tohumluk üretimi çalışma-
larına 2020 yılında da devam edilecektir. Bu amaçla Karaca-
bey işletmemizde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, hıyar, 
kavun ve karpuz fidelerinin tanımlama ve üretimi amacıyla 
Polatlı işletmemizde dikimleri gerçekleştirilmiştir.”

3 dönümlük alana dikilen fidelerden elde edilecek tohum-
lar çoğaltılarak üreticilere dağıtılacak ve gelecek nesillere 
aktarımı sağlanacak.

C

Çiftçilerden toplanan ve tasnif edi-
len domates, biber, patlıcan, hıyar, 
kavun ve karpuz tohumları, TİGEM 
Karacabey Tarım İşletmesinde 
fi de haline getirildikten sonra Po-
latlı’da 3 dönümlük alana dikildi.

“Ata tohumları” toprakla “Ata tohumları” toprakla 
buluştubuluştu 

Çoğaltılarak üretici-
lere dağıtılacak tohum-
lar böylece gelecek 
nesillere aktarılacak

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, “Bu yıl yaklaşık 700 bin tonluk ürünü 
sözleşmeli üretim kapsamında alacağız.” dedi.

T
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Tarım ve Orman Bakanlığı Patates 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur 
Pırlak: “Sanayilik iki çeşit geliştirmiş 
bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden 
biri parmak patatese uygun, diğeri 
ise cipslik. Önümüzdeki dönemde 
bunları da tescile sunacağız ve ülke 
tarımına kazandıracağız.” dedi.

T

Gıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildiGıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildi

arım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsün-
de yapılan ıslah çalışmaları neticesinde yüksek verimli, 
hastalıklara dayanıklı sanayilik yerli iki patates çeşidi 
geliştirildi.

Merkezi Niğde’de bulunan Enstitüde, sektöre yerli pa-
tates tohumu kazandırmak için 2005’te başlatılan ıslah 
çalışmaları devam ediyor.

Enstitüde daha önce geliştirilerek tescil edilen 10 yer-
li patates çeşidinden “Onaran 2015”, “Ünlenen”, “Nam”, 
“Nahita”, “Leventbey” ve “Muratbey”in de özel sektöre 
satışı yapılıyor.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 
yaptığı açıklamada, enstitüde yerli patates çeşidi geliştir-
me çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Özellikle enstitüde kurulan seralarda birçok  özelliğe 
sahip patates çeşidinin melezlenmesiyle şu ana kadar 
912 bin melez patates tohumluğu elde ettiklerini belirten 
Pırlak, şöyle konuştu:

“Buradan elde edilen melez patates tohumlarından 86 
bin yumruyu da farklı jenerasyonlarda ekiyoruz. Daha 
önce enstitümüz, 10 yerli patates çeşidini ülke tarımına 
kazandırmış, bu çeşitlerimizden 6’sının da özel sektöre 
satışını ve devrini gerçekleştirmişti. Önümüzdeki sene 
yerli tohumlarımızdan birkaçının satışını gerçekleştire-
ceğiz. Bu tohumlarımızın sertifikasyon ve ileri kademe-
deki tohumluk üretimi de devam ediyor.”

Pırlak, yemeklik patates piyasasına yeteri kadar to-
humluk geliştirdiklerini, şu an itibarıyla da sanayilik çe-
şitlere ağırlık verdiklerini anlattı.

“DENEMELERI DEVAM EDIYOR”
Türkiye’de gıda sanayisine yönelik patates çeşidin-

de eksiklik olduğunu aktaran Pırlak, şunları kaydetti:
“Bu eksikliği kapatmak için enstitümüz sanayilik 

çeşitler üzerine çalışıyor. Özellikle ülkemizin ve pata-
tes sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek verimli kalite 
özelliklerine sahip, hastalıklara dayanıklı ve sektörde 
tutulabilecek çeşitlerin geliştirilmesi için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Şu anda sanayilik iki çeşit geliştir-
miş bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden biri parmak 
patatese uygun, diğeri ise cipslik. Bunların deneme-
leri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunları 
da tescile sunacağız ve ülke tarımına kazandıracağız. 
Ayrıca sektörümüzün önemli bir ihtiyacını da enstitü 
olarak karşılamayı planlıyoruz. Bu sayede sanayilik 
çeşitlerle ülkemizdeki bu ihtiyacın yerli imkanlarla 
karşılanmasını sağlayacağız.”
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M igros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür 
Tort,  bu dönemde gıda perakende-
sinin sağlık sektöründen sonra en 
önemli sektör haline geldiğini söyledi. 

Tort, Migros’un satışlarının yüz-
de 77’sinin tarıma dayalı olduğunu 
belirterek, bunun çok büyük bir bö-
lümünün de yerel üretim olduğunu, 
bununla gurur duyulması gerektiğini 
kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile yakın 
iş birliklerinin bulunduğunu, bu dö-
nemde iş birliklerini sürdürülebilirlik 
açısından 2 katına çıkarttıklarını ifade 
eden Tort, “Daha malı görmeden ‘ala-
biliriz’ dediğimiz yaklaşık 100 milyon 
TL’lik alım taahhüdümüz var.” dedi. 

Tort, ülkelerin birbirinden bağım-
sızlığını ortaya koyabilmek, gıdanın 
sürdürülebilirliği, sağlıklı yaşam için 

iyi tarım uygulamalarının kucaklan-
ması gerektiğini aktararak, Migros’un 
yaklaşık 11 senedir bu konuya mesai 

harcadığını, şu anda raflardaki mey-
ve sebze ürünlerinin yüzde 65’inin iyi 
tarım sertifikası olduğunu dile getirdi. 

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, “Tarım Kredi Koo-
peratifleri ile yakın iş birliğimiz var. Bu dönemde iş birliklerimi-
zi sürdürülebilirlik açısından iki katına çıkardık.” dedi.

“Tarım Kredi ile yakın 
iş birliğimiz var”

Mevsim itibarıyla soğan hasadı yapılan ovada, pamuk ekimi sürer-
ken hasadı yaklaşan karpuz, kavun gibi ürünlerin de son aşama 
bakım işlemleri yapılıyor.

Türkiye’nin önemli tarım mer-
kezlerinden Çukurova’da, yeni 
tip koronavirüsün (Kovid-19) 
tarımsal üretimi olumsuz etkile-
mesine izin verilmeden tarlalarda 
çalışmalar devam ediyor.

Ülkenin en erken soğan hasadı 
yapılan ovada bu yıl 40 bin dekar 
alanda 160 bin ton verim bekle-
niyor.

Hasat sezonu dolayısıyla tar-
laları dolduran işçiler, yoğun bir 
çalışmayla topladıkları soğanları 
paketliyor. 

Türkiye’nin karpuz üretiminin 
yüzde 20’sinin yapıldığı ovada, 
hasat sezonu yaklaşırken çiftçiler 
karpuz ekili sera ve tarlalarında 
son bakımlarını yapıyor. Erkenci 
olarak yetişen kavun ve karpuzda 
seralar açılmaya başlandı. 

Sağladığı istihdamla “beyaz al-
tın” olarak anılan ve stratejik bir 
ürün olan pamukta geçen yıla 
göre ekim alanında daralma bek-
lense de ekim çalışmaları başladı. 
Üreticiler, pamuk çekirdeklerini 
tarlayla buluşturuyor.

ÜRETICILER 
ÇALIŞMAYA 

DEVAM EDIYOR
Soğan üreticisi Hanifi Yiğit, 

bu seneki soğan rekoltesinin 
kendilerini mutlu ettiğini be-
lirtti.

Kovid-19 salgını bazı kısıt-
lamalar getirse de kendilerinin 
üretime devam ettiğini ifade 
eden Yiğit, “Üretim hiçbir za-
man durmuyor ve üretmeye de 
devam edeceğiz.” dedi.

Yiğit, ihracatın açılması ve 
tarım işçilerinin bulundukları 
yerlerden Adana’ya getirilmesi 
konusunda destek bekledikleri-
ni kaydetti.

Karpuz üreticisi Nadir Bağ-
deci de salgının üretimi aksat-
maması için çalışmayı sürdür-
düklerini belirtti.

Nebi Aslan da tarım yaparak 
ülkeye destek vermeye devam 
edeceklerini kaydetti. 

Tarım ve Orman İl Müdür 
Vekili Gürkan Yaşar, yaptığı 
açıklamada, Çukurova’da çay 
dışında neredeyse tarımı yapıl-
mayan ürün olmadığını belirtti.

Ovada yılın her ayı mutlaka 
bir tarımsal faaliyet yapıldığı-
nın altını çizen Yaşar, bu özelli-
ğiyle Adana’nın tarımda önemli 
bir üretim ve istihdam merkezi 
olduğunu aktardı.

Kovid-19 salgınının ileri aşa-
mada da ülkeyi olumsuz etkile-
memesi için tarımsal faaliyetin 
devam etmesine çaba göster-
diklerini ifade eden Yaşar, şun-
ları söyledi:

“Türkiye’nin gıda ihtiyacının 
önemli bir kısmının sağlandığı 
ovada tarımsal faaliyetin de-
vam etmesi son derece önemli. 
Tarımın, üretimin, aksamama-
sı, yavaşlamaması için üretici-
sinden işçisine, işçi başından 
tüccarına kadar tüm kesimlerle 
iş birliği içindeyiz. Tarımın, gı-
danın ülke ve insanlarımız için 
ne kadar önemli olduğunun 
bilinciyle üretmeye devam ede-
ceğiz.”

Çukurova’da tarımsal üretim hız kesmiyor
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Geçen yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran 
kiraz üreticileri, bu yıl da yüksek verim ve kaliteyle yeni 
bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2019’da 80 bin 
375 tonluk kiraz ihracatından 183 milyon 159 bin dolar 
elde edildi. Bu rakam, kiraz ihracatında Cumhuriyet ta-
rihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. 

Geçen sene kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 mil-
yon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 
42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin 
dolarla Hollanda takip etti.

Kiraz yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden Manisa 
ve İzmir’de hasat başladı. Hava şartlarının iyi seyrettiği 
bölgede yüksek verim bekleniyor. İhracatçılar, yüksek 
verim ve kalitenin ihracata da olumlu yansıyacağını tah-
min ediyor. 

 HEDEF 200 MILYON DOLARLIK 
KIRAZ IHRACATI

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hayrettin Uçak, 15 gün önce başlayan kiraz sezonu-
nun haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini 
söyledi. 

Türkiye’de ilk kirazın İzmir ve Manisa’da toplandığı-
nı ifade eden Uçak, kaliteli ve verimli bir hasat döne-
mi beklediklerini dile getirdi.

Kirazda geçen yılki fiyatlardan memnun oldukları-
nı belirten Uçak, “Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın 
çalışmaları bize Cumhuriyet tarihinin rekorunu getir-
di. Bunda Çin pazarının açılması etkili oldu. Bu sene 
Çin pazarına erkenden ürün göndermeye başlayaca-
ğız. Talep de iyi. Bu yıl yaklaşık 200 milyon dolarlık 
ihracata ulaşmayı bekliyoruz.” diye konuştu. 

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin 
gıda üretim ve tedariğinin neredeyse sorunsuz ilerle-
diğine dikkati çeken Uçak, alınan önlemlerle ekimde 
ve hasatta sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. 

 “ÇIN’E IHRACATIMIZI 10’A 
KATLARIZ”

Uçak, bu sene de Çin’e sorunsuz bir şekilde kiraz 
ihraç edeceklerini söyledi. Çin pazarında sadece kiraz 
için değil diğer yaş meyve sebze ürünleri için de çok 
ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Uçak, “Ge-
çen sene bu ülkeye yaklaşık 3 milyon dolarlık ihraca-
tımız söz konusuydu. Koronavirüsten kurtulduğuna 
dair sinyaller veren Çin’e bu yıl geçen seneye göre 10 
kat daha fazla ihracat yapıp ülkemize 30 milyon dolar 
girdi sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun üstüne çıkma-
mız da işten bile değil.” dedi. 

Kiraz ihracatçıları yeni sezondan umutluKiraz ihracatçıları yeni sezondan umutlu
Bu yıl yaklaşık 200 milyon dolarlık 
ihracata ulaşmayı bekleyen kiraz 
ihracatçıları, “Koronavirüsten kur-
tulduğuna dair sinyaller veren Çin’e 
geçen sezona göre 10 kat daha faz-
la ihracat yapıp ülkemize 30 milyon 
dolar girdi sağlamayı amaçlıyoruz.” 
diye konuştular.

Kiraz hasadı başladı. İhracatçılar rekor peşindeKiraz hasadı başladı. İhracatçılar rekor peşinde

Türkiye’nin son üç yılda kiraz ihracatı artarak devam etti. 2017 yılında yaklaşık 60 bin ton kiraz ihracatı 
gerçekleştiren Türkiye, 2018 yılında 76 bin ton, 2019 yılında ise 80 bin tondan fazla kiraz ihracatı yaptı. 
2020 yılında ise bu rakamların katlanması bekleniyor.
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Batman’da geçen sene 610 ton bal hasadı yapıldı.

Batman’daki arıcılar, yeni sezon için arılarını Doğu ve Güneydo-
ğu’daki yaylalara çıkarmak için gerekli hazırlıkları yapıyor. Arıcı  
Mehmet Ekmiş: “Haziran ayına doğru arıları rakımı yüksek, 
yeni çiçek açmaya başlayan Muş yaylalarına götürüyoruz. Bu-
rada arılarımız gelişmeye devam ediyor. Daha sonra kekiğin 
bol olduğu Bitlis yaylalarına göç ediyoruz.” dedi.

Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinde marka haline gelen Kars’taki besici-
ler, ilkbaharın gelmesiyle hummalı ve heyecanlı bir çalışma içerisi-
ne girdi. 

K

K

aliteli ve daha fazla bal almak amacıyla 
bu işi gezgin olarak yürüten Batman’daki 
üreticiler, bal yolculuğuna çıkmak için arı 
dolu kovanlarının bakımıyla uğraşıyor.

Batman’da 12 senedir arıcılık yapan Meh-
met Ekmiş (35), 450 kovanı olduğunu, za-
manının çoğunu bunların bakımıyla geçir-
diğini söyledi.

Sonbaharda arılarını Batman’ın Kuyubaşı 
köyüne götürdüklerini ifade eden  Ekmiş, 
bu ayın ortalarına kadar kentte kalacakla-
rını belirtti.

Ekmiş,  Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu bölgelerinde mevsim ve bitki örtüsüne 
göre arılarını gezdirdiklerini dile getirerek, 
“Mevsim yağışlı geçti. Arılar  polen toplu-
yor, yavru atıyor ve gelişiyor. Mayısın orta-
larına kadar buradaki yoğunluk devam edi-
yor. Haziran ayına doğru arıları buralarda 
yeterince nektar bulamadıkları için rakımı 
yüksek yeni çiçek açmaya başlayan Muş 
yaylalarına götürüyoruz. Burada arılarımız 
gelişmeye devam ediyor. Daha sonra keki-

ğin bol olduğu Bitlis yaylalarına göç ediyo-
ruz.” diye konuştu. 

Bitlis’te 15 Ağustos’tan sonra bal hasa-
dı yaptıklarını, kışa doğru arılarını kışlak 
için  tekrar Batman’a  getirdiklerini anlatan 
Ekmiş, bal, polen, arı sütü, propolis ve bal 
mumu gibi bütün arı ürünlerden faydalan-
maya çalıştıklarını ifade etti.

 “BU SENE DAHA FAZLA 
VERIM BEKLIYORUZ”

Batman Tarım ve Orman İl Müdür Ve-
kili Mehmet Demir de arıcıların bal al-
mak için yaylaları gezdiklerini, endemik 
bitkilerin yoğun olduğu yörelere doğru 
seyahat halinde olduklarını söyledi.

İlde arıcılıkla uğraşan yaklaşık 360 iş-
letme bulunduğunu dile getiren  Demir, 
“Batman’da geçen sene 610 ton bal hasadı 
yapıldı. Bu sene baharda ilimiz çok güzel 
yağış aldı. Flora daha zengin olacak. Bu 
sene daha fazla verim bekliyoruz.” dedi. 

ars’ta, eti yöresel lezzetlerin ba-
şında gelen ve birçok besicinin 
geçim kaynağı olan kazların “bi-
lik” olarak adlandırılan yavrula-
rının yumurtadan çıkma anları 
görüntülendi.

Türkiye’de kaz yetiştiriciliğin-
de marka haline gelen Kars’taki 
besiciler, ilkbaharın gelmesiyle 
hummalı ve heyecanlı bir çalış-
ma içerisine girdi. 

Tarım ve hayvancılığın önem-
li merkezlerinden olan ve kaz 
varlığı bakımından ülkede ilk 
sırada yer alan Kars’ta, kaz be-
sicilerinin heyecanlı mesaisi ve 
bekleyişi başladı. 

Anaç kazlar evlerde veya ahır-
larda kendileri için yapılan yer-
lerde yumurtlamaya başlıyor, 
besicilik yapan kadınlar da bu 
yumurtaları alarak serin bir yer-
de biriktiriyor.

Şubat ayında yumurtlamaya 
başlayıp martta kuluçkaya yatan 
anaç kazlar, yaklaşık bir aylık 

kuluçka sürecinin ardından yav-
rularını çıkartmaya başlıyor.

Şu sıralar yumurtalardan 
çıkmaya çalışan ve yöre hal-
kınca “bilik” olarak adlandıran 
kazların ilk yavrularının gün 
ışığını görme çabası objektifl e-
re yansıdı.

Kaz yetiştiricisi Tükezziban 
Pastutmaz, yaptığı açıklamada, 
kuluçka dönemindeki kazlara 
özenle baktıklarını söyledi. 

Pastutmaz, kazların kendileri 
için önemli olduğunu belirte-
rek, “Kazlarımız şubatta yu-
murtlamaya başlıyor, bizler de 
yumurtaları alıp hangi kaza ait 
diye işaretleyip serin bir odada 
biriktiriyoruz. Kazlar kuluçka-
ya yatacağı zaman yerini hazır-
lıyoruz, sonra biriktirdiğimiz 
yumurtaları yuvaya koyup kazı 
da yanına bırakıyoruz, kazlarda 
kendi yumurtaları olduğu için 
hemen yuvaya çıkıp kuluçkaya 
yatmaya başlıyor.” diye konuştu

Arıcılar bal mesaisine hazırlanıyorArıcılar bal mesaisine hazırlanıyor

Kaz besicilerinin heyecanlı mesaisi ve bekleyişi başladı
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Van’da yok olma tehlikesine karşı koruma altına alınan 
elma ve armut türlerine ait fi danlar, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi yerleşkesinde dü-
zenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Van’da yıllar önce yaygın olarak yetiştirilen ancak kentleş-
meyle üretim alanları da yok olan elma çeşitlerinden kır-

mızı pamuk, kırmızı aslik, cebegirmez, heko, pembe pamuk 
ve pembe aslik ile mellaki ve limon gibi armut çeşitlerinin 
gelecek nesillere aktarılması amacıyla üç yıl önce proje başla-
tıldı. Bu kapsamda YYÜ yerleşkesinde söz konusu meyvelerin 
fidanlarının yetiştirilmesi için tüm teknolojik imkanların bu-
lunduğu 500 metrekarelik sera kuruldu.

İki yıl boyunca serada yetiştirilen fidanlar çift çilere da-
ğıtıldı. Fidanların toprakla buluşturularak kaybolmaya yüz 
tutan meyvelerin yetiştiriciliğinin tekrar yaygınlaştırılması 
hedefl eniyor.

Koruma altına alınan 
elma ve armut 

türlerine ait fidanlar 
çift çilere dağıtıldı

Tarım Kredi Kooperatifl eri yaşanılan zor günlerde çift çinin 
yanında olmaya devam ediyor. Gaziantep Bölge Birliği ve 

Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa olarak yapılan organizas-
yonda Şahinbey ve Şehitkamil ilçesi çift çilerine 350 bin doma-
tes, patlıcan ve biber fidesi dağıtımı yapıldı. Böylelikle Büyük-
şehir Belediyesi yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına 
karşı mücadelede çift çiye 5 milyon fide dağıtımını tamamladı.

 Tarım Kredi Kooperatifl eri Malatya Bölge Birliği tarafın-
dan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsa-

mında, Tarım Orman İl Müdürlüğüyle birlikte Batman Valisi 
Hulusi Şahin’in katılımıyla çift çilere; lavanta, reyhan, kekik, 
nane ve adaçayı fideleri dağıtıldı.

Gaziantep’te çift çiye 5 milyon fide

Batman’da çift çilere aromatik bitki 
fidesi dağıtıldı
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Mevsimlik tarım işçileri, tarımsal üretim faaliyetleri dolayısıyla Akdeniz, Ege ve İç Ana-
dolu’nun yolunu tutmaya başladı. Valilik ve kaymakamlıklara yaptıkları başvuru ile 
seyahat izin belgesi alan işçiler, yaklaşık 5 ay sürecek çalışma için hazırlık yapıyor.

ilelerin bir kısmı, yatak, yorgan ve yöresel 
yiyeceklerini araçlara yüklerken, bazı işçi-
ler ise geride bıraktıkları eş ve çocuklarını 
hasretiyle evinden ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir-
leri dolayısıyla işçilerin seyahat edecekleri 
araçların koltuklarında aralıklı oturmaları-
na izin veriliyor.

13 arkadaşıyla Elazığ’a gideceklerini kay-
deden Alican Dağ, geçim sıkıntısı yaşadığı 
için memleketinden uzakta mevsimlik işçi 
olarak çalıştığını anlattı.

Ailesinden uzakta 5 ay çalışacak olma-
nın zorluğuna dikkati çeken Dağ, şöyle 
konuştu:

“Tarla sürüp, sulama ve çapa yapacağız. 
Tek temennimiz inşallah bu salgın hasta-
lıktan kurtuluruz. O nedenle aklım hep 
eşim ve çocuklarımda olacak. İnşallah he-
pimiz huzurlu eski günlerimize döneriz.”

Fehmi Söylemez de mevsimlik işçi ola-
rak eş ve çocuklarıyla Çorum’a çalışmaya 
gittiklerini söyledi.

Orada soğan ekimi yapacağını kayde-
den Söylemez, koronavirüs tedbirleri kap-
samında sosyal mesafe kurallarına uymak 
için 2 araçla Çorum’a gideceklerini dile 
getirdi.

Manisa’ya gideceğini aktaran Murat 
Doğan da, “Koronavirüse rağmen ekme-
ğimizin peşindeyiz. 14 kişi 2 minibüs ile 
gideceğiz.” dedi.

A

Tarım işçilerinin “ekmek yolculuğu” başladıTarım işçilerinin “ekmek yolculuğu” başladı
zmir’in Seferihisar ilçesinde 2007’de 
kurduğu keçi çiftliğinde elde edilen süt-
le yoğurt, peynir ve kefir üretimi yapan 
Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesindeki eğitiminin ardından bir süre 
bankacılık yapan, ardından dericilik sek-
töründe şansını deneyen Baltalı, 2007’de, 
çocukluk hayali olan tarım ve hayvancılı-
ğa yönelme kararı aldı. 

Seferihisar ilçesinde büyük bir çiftlik 
kuran Baltalı, aldığı 200 keçinin büyük 
bölümünün brusella nedeniyle telef ol-
masına rağmen pes etmedi.

Zamanla işlerini geliştiren ve ilçede 
130 dönüm üzerinde mera, ağıl ve man-
dıranın bulunduğu bir kompleks kuran 
Baltalı’nın, çiftliğinde sözleşmeli üretim 
yapan 17 çiftçiden alınan süt, mandırada 
peynir, yoğurt, tereyağı ve kefire dönüş-
türülüp Baltalı markasıyla ülke genelinde 
satılıyor. 

Funda Özer Baltalı, yaptığı açıklama-
da, babasının doktor olduğunu, çiftçi bir 
aileden gelmemesine karşın küçük yaş-
lardan beri çiftçiliğe ve doğal hayata ilgi 
duyduğunu söyledi.

Üniversite eğitiminin ardından ai-
lesine yük olmamak ve kendi ayakları 

üzerinde durmak için bankacılığı tercih 
ettiğini belirten Baltalı, “Kızımın doğu-
mundan sonra ara verdiğim kariyerime 
1997 yılında saraciye ürünleri üretip 
ihracat yapan şirketimi kurarak devam 
ettim. 2007 yılında ise çocukluk hayalim 
olan, daha karlı ve zevkli olduğunu dü-
şündüğüm tarım ve hayvancılık alanında 
yatırım yapma kararı aldım.” dedi.

Baltalı, keçi yetiştiriciliğinin zorlukları 
nedeniyle fazla ilgi görmeyen bir alan ol-
duğunu ifade etti.

Bu işte kadın olmanın avantaj sağladı-
ğını söyleyen Baltalı, “Hayvanlara, gıda 
üretimine, hijyene daha yatkın olduğu 
için kadınların bu işe daha uygun oldu-
ğunu düşünüyorum. Türkiye’de kadın 
olarak bu anlamda şanslıyız. Yeter ki yap-
mak isteyin.” diye konuştu.

Baltalı, hayvancılığın sabır isteyen, 
özveri gerektiren bir iş olduğuna dikkati 
çekerek şunları kaydetti:

“Hayvancılık ve süt üretimi beni çok 
mutlu ediyor. Bütün yıl burada yaşıyo-
rum. İşin her aşamasında bulunuyo-
rum. Acayip heyecan da duyuyorum. 
Her gün aynı heyecanı duyabileceğiniz 
çok fazla iş kolunun olduğunu düşün-
müyorum. Çünkü dinamik bir iş bu an-
lamda şanslı olduğumu düşünüyorum.” 

İ

Çocukluk hayalini keçi çiftliğiyle Çocukluk hayalini keçi çiftliğiyle 
gerçekleştirdigerçekleştirdi

Robert Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Funda Özer Baltalı’nın 2007 yılında İzmir’in 
Seferihisar ilçesinde kurduğu çiftlikte keçi sayısı 1000’i aştı. Süt ürünleri üreticisi Baltalı: “Hayvancılık ve süt 
üretimi beni çok mutlu ediyor. Bütün yıl burada yaşıyorum, işin her aşamasında bulunuyorum. Acayip heyecan 
da duyuyorum.” dedi.






