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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

Ürün alımlarında çiftçinin ilk adresi Tarım Kredi oldu

“Güvenilir gıda”
için iş birliği

§ Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile

Ankara Üniversitesi arasında ürün
değerlendirme, üretim ve pazarlama faaliyetleri ile eğitim programları geliştirilmesine yönelik iş birliği
protokolü imzalandı.
§ 5’te

Tarımsal girdilerde
sabit oranlı
kredi dönemi

§ Yem, tohum ve gübrede başlatılan

sabit oranlı kredi uygulaması, yeni
düzenlemeyle akaryakıt hariç tüm
tarımsal girdileri kapsayacak şekil§ 19’da
de genişletildi.

TÜRKİYE İÇİN HASAT
ZAMANI
§

§

Ortaklarının üretim öncesi
ihtiyaçlarının karşılanması yanında, piyasada fiyat
dengesinin sağlanması
ve ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda da
sorumluluk alan Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün alımları ile yine
çiftçinin ilk adresi oldu.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelindeki
Bölge Birlikleri ve Kooperatifler aracılığıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve
ürün değerlendirme faaliyetleri ile üreticinin, ürününü pazarlama problemine
çözüm imkanı sundu. § 8’de

Tarım Krediden Kurban
vadeli yem kampanyası

İmece Plastikten
rekor üretim

§ Türkiye

Anadolu lezzetleri
Kooperatif Marketlerde
§Tarım Kredi Kooperatif Marketler,
Anadolu lezzetlerini aracısız şekilde vatandaşlarla buluşturma§ 10’da
ya devam ediyor.

Tarım Kredi
Kooperatifleri, besicilik yapan yetiştiricilerin yaklaşan
Kurban Bayramı
öncesi büyükbaş
ve küçükbaş hayvan besi yemi ihtiyaçlarının faizsiz
olarak karşılanması amacıyla kampanya başlattı. § 17’de

§ Sera plastik örtü ve damla sulama sis-

temleri üretimi alanında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
iştiraki İmece Plastik, yılın ilk yarısında
6 bin tona yaklaşan tarımsal film üretim
miktarı ile kapasite rekoru kırdı. § 14’te
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Tekirdağ ve Balıkesir bölgelere ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tekirdağ ve Balıkesir Bölge Birliklerini ziyaret
ederek çalışmaları yerinde inceledi.

T

ekirdağ Bölge Birliği ziyaretinde Genel
Müdür Poyraz’a, İnsan Kaynakları Daire
Başkanı Davut Arpa ve Bölge Müdürü
Adnan Yusuf Güney eşlik etti.
Genel Müdür Poyraz, Tekirdağ temasları kapsamında Bölge Birliği personeli ile değerlendirme
toplantısı yaptı. Poyraz daha sonra Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı Silivri, Yeniçiftlik, Hamitabat,
İnece ve Gelibolu Tarım Kredi Kooperatiflerini
ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Genel Müdür Poyraz, Tekirdağ programı kapsamında Silivri Tarım Kredi Kooperatif Market,
Tareks Hayvancılığa ait Bayramdere Süt Sağım
ve Üsküpdere yem tesisleri, Tarım Kredi Yeme ait
Kırklareli yem fabrikası ve yağ paketleme tesisleri
ile TK Birlike ait Uzunköprü yağ fabrikasını da
gezerek incelemelerde bulundu.

POYRAZ BALIKESIR BÖLGEDE
ÇALIŞMALARI INCELEDI
Tekirdağ ziyaretinin ardından Balıkesir Bölge Birliğine geçen Poyraz, burada Bölge Birliği
çalışanları ile görüştü. Poyraz, Bölge Müdürü
Hilmi Tunahan Eyice ile Çanakkale, Lapseki,
Balıklıçeşme, Biga, Sinekçi, Gönen, Edincik,
Bandırma, Karacabey, Gürsu ve İnegöl Tarım
Kredi Kooperatiflerini ziyaret ederek çalışanlar ile sohbet etti.
Genel Müdür Poyraz, kooperatif çalışanlarından yaş sebze meyve alımları, ürün değerlendirme çalışmaları ile büyük ve küçükbaş
hayvan yemleri ve verimlilikleri hakkında
bilgi aldı.

2. Dönem kadro kursu ve sınavı tamamlandı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2.
dönem kadro kursunun tamamlanmasının ardından, belirlenen sınav merkezlerinde yazılı sınav ve mülakatlar yapıldı.

T

arım Kredi Kooperatiflerinde teknik personel, aday personel ve aday ziraat mühendisi olarak görev yapan 140
personele yönelik düzenlenen ve normal koşullarda 10-21
Mart tarihlerini kapsayan eğitim, ülkemizdeki Covid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta sonlandırılmıştı.
Programdaki dersler için hazırlanan eğitim videoları ve
notları Eğitim Portal’a yüklenerek personelin erişimine sunulurken, muhasebe ve Tarım Kredi Kooperatifleri kredi
mevzuatı dersleri de 23-26 Haziran arasında uzaktan canlı
bağlantılarla kurumun eğitimcileri tarafından katılımcılara
anlatıldı.
Tamamlanan kursun ardından 2 Temmuz’da, 6 sınav merkezinde yazılı sınavlar ve mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakatlar için oluşturulan komisyonlarda Merkez Birliğinde;
Genel Müdür Yardımcısı Muaz Saka, Strateji Geliştirme ve
Teşkilatlandırma Daire Başkanı Fatih Zekeriya Yerlikaya
ile Merkez Birliği Uzmanı Deniz Özünegüven, İzmir Bölge
Birliğinde; Merkez Birliği İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Davut Arpa, Bölge Müdürü Mehmet Aksoy ve Bölge Müdür
Yardımcısı Mustafa Önol, Balıkesir Bölge Birliğinde; Bölge
Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Merkez Birliği Eğitim Müdürü E. Murat Odacıoğlu ve Bölge Müdür Yardımcısı Selçuk

Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Fahrettin POYRAZ
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

www.tarimkredi.org.tr
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Yavuz, Kütahya Bölge Birliğinde; Bölge Müdürü Özkan İnci,
Merkez Birliği İnsan Kaynakları Müdürü Eyüp Doğan ve
Bölge Müdür Yardımcısı Serhat Özübek, Erzurum Bölge Birliğinde; Bölge Müdürü İsa Güler, Merkez Birliği Disiplin ve
Özlük İşleri Müdürü İrfan Çalışan, Bölge Müdür Yardımcısı
Özkan Yıldırım, Tekirdağ Bölge Birliğinde ise; Bölge Müdürü
Adnan Yusuf Güney, Mekanizasyon ve Enerji Müdürü Mert
Eser Akçay ve Bölge Müdür Yardımcısı Nedim Nar yer aldı.

Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
Funda SADAY - A.C. Erdem AKSU
İstihbarat : 				
Harun ÇELİK
			

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
TEKİRDAĞ Fatih DURAN		
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
BALIKESİR Erdal EROĞLU		
SAMSUN Tayfun KAÇAR
SAKARYA Esat Erdem YÜKSEL
TRABZON Murat MERT		
İZMİR
Mahinur ŞAH
Bahadır KASAP
ERZURUM Erol UTGULU
KÜTAHYA Emrah BASTI
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA
ANTALYA Özer EMİR
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN
KONYA
Ersin ŞENOL		
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE
KAYSERİ Semih Salih ÖZER

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Kadiriye DURSUN
Aziz TUĞRA

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Merkez M. 29 Ekim C. İhlas
Plaza No:11/A 4134197
Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00
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Tarımsal girdileri
köylere kadar ulaştırdık

HABER

TEMMUZ 2020

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, pandemi sürecinde tarımsal üretimin aksamaması için
gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, “65 yaş üstü ortaklarımızın tarımsal üretimlerine devam edebilmeleri için ihtiyaçlarını kapıdan karşıladık. Tarımsal girdileri bir telefonla
köylerine, çiftliklerine, evlerine kadar ulaştırdık.” dedi.

K

anal 7’de yayınlanan Başkent Kulisi programına canlı yayın
konuğu olarak katılan Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve çalışmaları hakkında
bilgi aktardı. Poyraz, Tarım Kredi olarak uygulamaya koydukları proje ve çalışmalarla üreticiyle tüketici arasında köprü
görevi gören bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye’nin; Avrupa’da en büyük, dünyada da 7’inci büyük
tarımsal ekonomiye sahip ülke olduğunu belirten Poyraz,
“Tarımsal üretim noktasında net ihracatçı konumundayız.
Zaman zaman dönemsel olarak bazı ürünlerde arzda azalma
olsa da özellikle pandemi sürecinde hiçbir sıkıntı yaşanmadı.
Burada olayı bizim açımızdan değerlendirecek olursak, Tarım
Kredi, tedarik mekanizmasındaki sorumluluğunu yıllardır
yerine getiriyor. Özellikle pandemi sürecinde biz de üzerimize düşeni yerine getirmekten çekinmedik” dedi.

“ORTAKLARIMIZIN
İHTİYAÇLARINI KAPIDA
KARŞILADIK”
Tarımda sürekliliğin esas olduğuna dikkat çeken Poyraz,
şunları kaydetti: “Her şeyden vazgeçebilirsiniz ama beslenme en temel ihtiyaç, ondan vazgeçemiyorsunuz. Bunun
da hazırlık aşaması aylar öncesinden başlıyor. Dolayısıyla
üretimin kesilmemesi için aylar öncesinden ciddi bir şekilde tedarik mekanizmasındaki eksiklerimizi tamamladık.
Kooperatif ile ortak arasındaki bağın sürmesi için kendi
tedbirlerimizi uyguladık. Bütün ortaklarımızın, özellikle 65 yaş üstü ortaklarımızın tarımsal üretimlerine devam
edebilmeleri için ihtiyaçlarını kapıdan karşıladık. Tarımsal
girdileri bir telefonla köylerine, çiftliklerine, evlerine kadar
ulaştırdık. Güzel bir çalışma oldu. Bunun yanında ekonomik risklere karşı da ortaklarımızı korumak için tedbirlerimizi aldık. İcra iflasla ilgili tüm takipleri durdurduk. Ortaklarımızın Nisan-Mayıs aylarında bize olan kredilerini 2 ay
süreyle erteledik. Sonrasında Haziran ve Temmuz aylarıyla
ilgili olarak hükümetimizin düzenlemesiyle de üreticilerimizin borçları 6 ay ertelendi. Çiftçiye ciddi bir destek sağlanmış oldu.”

“ROL MODEL OLMAK İSTİYORUZ”
Ürünlerin üretimi kadar pazara taşınmasının da önemli olduğunu vurgulayan Poyraz, “Ürün alımı çalışmalarımızdaki
hızımızı artırdık. Aslında son bir kaç yılda ciddi bir politika
değişimine gittik. Ürünlerin çiftçilerden direkt olarak satın
alınıp pazara ulaştırılmasında önemli çalışmalar yapıyoruz.
Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görmek için adımlar atıyoruz. 2017 yılında 417 milyon liralık bir ürün alımı
gerçekleştirildi. 2018 yılında 800 milyon, 2019 yılında 1 milyar 250 milyon liralık satın alma yapılırken 2020 için de 2.5
milyar liralık satın alma hedefi koyduk kendimize. Birkaç yıl
içinde bu rakamı 5 milyara taşıyacağız. Bu amaçla özellikle
pazar tarafında yapılanmaya başladık. Üretici ve tüketici arasında doğrudan bağ kurmak amacıyla marketleşme sürecine
gittik. Şu an Türkiye genelinde 116 mağazaya ulaştık. Hedefimiz 500 market sayısına ulaşmak. Bunun yanında ulusal ve
yerel market zincirleriyle de çalışmaya başladık. Piyasaya rol

model oluşturmak istiyoruz. Pazar tarafında bir gücünüz varsa, o zaman sanayiciye, perakende sektörüne diyoruz ki çiftçiler ile muhatap olmada size gelin aracı olalım.” diye konuştu.

“HEDEF TARIMSAL ÜRETİMDE
FAİZSİZ SİSTEM”
Hazine ve Maliye Bakanlığına bir proje götürdüklerini belirten Poyraz, “Biz zaten tarımsal girdileri sağlıyoruz. Kredi de
veriyoruz. Biz bu iki uygulamayı birleştirmek istedik. Sayın
Bakanımız da bunu kabul etti, onayladı. Bu imkanı bize, çiftçi-

mize sağladı. Bu uygulamayla akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri yüzde 4,5 sabit oranla kredilendiriyoruz. Ürün alımı konusunda belirlediğimiz 2.5 milyar liralık hedefimizi bu şekilde
değerlendireceğiz. Bir yandan tarımsal girdileri vereceğiz, bir
yandan da ürün alımı sırasında ayni olarak verdiğimiz kredileri çiftçiden ürün alarak mahsuplaşacağız. Üretim ve tüketim
arasında köprü görevi kurarak fiyat dengesi oluşturuyoruz.
Burada nihai olarak varmak istediğimiz hedefimiz tarımsal
üretimde faiz uygulamasını kaldırmak, faizi Tarım Kredi sisteminin dışına çıkarmak” ifadelerini kullandı.

Tarım Krediden 2,5 milyar TL’lik ürün alımı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım
Kredinin tarımsal üretimde üç farklı fonksiyonu yerine getirdiğini belirterek,
“2020 yılında 1 milyar lirası sözleşmeli üretim yoluyla olmak üzere ortaklarımızdan toplamda 2,5 milyar liralık ürün alımı yapacağız” dedi.

B

loomberg HT’de yayınlanan Tarım Analiz programına canlı yayın konuğu olarak katılan Genel
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmaları ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
2019 yılında tarımsal girdi anlamında yaklaşık 10 milyar TL civarında bir satış gerçekleştirdiklerine işaret eden
Poyraz, “Bunları aynı zamanda kredi kullanımı biçiminde de yapıyoruz. Geçen yıl yaptığımız 10 milyar liralık
satışın 8,2 milyar TL’sini kredili satış şeklinde yaptık. Bizi
diğer bankalardan ayıran özellik şu; kooperatif olmamız
hasebiyle kullandırdığımız kredilerin yaklaşık yüzde
76’sı kredili satışlardan, ayni kredilerden oluşmakta. 2019
rakamlarına baktığımızda yaklaşık 400 bin ortağımız
bizden kredi kullanmış. Bu anlamda bir başka fonksiyonumuzda tarımsal üretimin desteklenmesi, fonlanması.
Tarım Kredi bu anlamda Türkiye’de iki bankanın ardından üçüncü büyüklükte yer almakta” diye konuştu.

“SABİT ORANLI KREDİ
UYGULAMASI BAŞLADI”
Finansman kararnamesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının çiftçilere tarımsal üretimi destekleme
anlamında sağladığı kolaylıklara dikkat çeken Poyraz,
“Finansal maliyetlerin bir kısmının Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından üstlenilmesi yönünde sağlanan
kolaylıklar var. Bu sayede biz de yeni bir uygulama başlattık. Ortaklarımızın faiz oranlarında meydana gelen
dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne
geçmek için 2019 yılında tarımsal girdilerin sabit faiz
oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattık. İlk

aşamada sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ile başlanılan sabit oran uygulamasını kimyevi gübre, zirai ilaç
ve modern basınçlı sulama sistemlerini de kapsayacak
şekilde genişlettik. Tarım Kredi Kooperatiflerince bu
süreçte yaklaşık 160 bin üreticimize toplam 1.2 milyar
TL tutarında sabit oranlı kredi kullandırdık. Halihazırda akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdilerde sabit
oranlı kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 4.5,
dört yıla kadar vadeli olarak kullandırılan yatırım kredilerinde ise kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde
6’dır” dedi.

“TARIM KREDİ 3 FARKLI
FONKSİYONU YERİNE GETİRİYOR”
Tarım Kredinin tarımsal üretimde 3 farklı fonksiyonu
bulunduğunu kaydeden Poyraz, “Tarım Kredi, bir tarafta tarımsal girdilerin temin edilmesi, bir tarafta tarımın
fonlanması, diğer tarafta da tüketiciyle buluşma noktasında çalışmalar yürütüyor. Özellikle ürün alımlarına
baktığımızda sözleşmeli üretim modeliyle 2017’de 100
milyon lira, 2018’de 400 milyon lira, 2019’da 800 milyon liralık alım yaptık. Yıldan yıla hacmi artarak devam
eden sözleşmeli üretim faaliyetlerimiz çerçevesinde
2020 yılı için hedeflendiğimiz 2,5 milyar TL’lik ürün alımının 1 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim modeli
kapsamında almayı planlıyoruz. Bu rakamı orta vadede
5 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. Daha sonraki yaklaşımımızda Tarım Kredi’yi, bir tarafta tarımsal girdilerin
temini, bir tarafta fonlanması, bir tarafta da ürün alımı
ile üçlü sac ayak üzerine konumlandıracağız” ifadelerini
kullandı.
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Tarım Kredi ve Ankara Üniversitesinden

“Güvenilir gıda”
için iş birliği
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara Üniversitesi
arasında ürün değerlendirme, üretim ve pazarlama
faaliyetleri ile eğitim programları geliştirilmesine yönelik iş
birliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
tarafından doğal ve yerli ürünlerin tarladan sofraya
ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen Tarım Kredi Kooperatif
Marketlerin 110. şubesi, Ankara Üniversitesi Dışkapı
yerleşkesinde açıldı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile
Ankara Üniversitesi arasında çok yönlü
iş birliğini hedefleyen protokol, Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz ve Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından imzalandı.
Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan ve bu alanda örnek teşkil
eden protokolle, Tarım Kredi ve iştiraki
şirketlerin güçlü ve etkin yapısı ile Ankara Üniversitesinin sunduğu teorik ve uygulamalı eğitim, araştırma, geliştirme ve
üretim faaliyetlerinin biraya getirilmesi
ve üniversite işletmeleri bünyesinde sözleşmeli üretim yapılması hedefleniyor.
Aynı zamanda protokol kapsamında
Ankara Üniversitesi yerleşkelerinde Tarım Kredi Kooperatif Market satış noktaları da oluşturulacak.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda düzenlenen protokol imza
töreninde konuşan Genel Müdür Poyraz,
Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner
Fakülteleri tarafından üretilen ürünlerin
nihai tüketiciye ulaşması konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 17 bölge birliği, 1.622 kooperatifi, 195 hizmet
bürosu ve 17 şirketiyle ülke genelinde
850 bin ortağına ve çiftçilerimize hizmet
götüren çok büyük bir kurum olduğunu ifade eden Poyraz, “Dönemimiz bilgi çağı, bu bilgiyi birlikte üretmemiz ve
birlikte tüketmemiz gerekiyor. Ankara
Üniversitesi ile imzalayacağımız bu işbirliği bizim için büyük önem arz ediyor.
Ankara Üniversitesi tarafından üretilen ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması
konusunda çalışmalarımız olacak. Yeni
ürünlerin geliştirilmesinde de Ankara
Üniversitesindeki hocalarımızla görüşmelere devam edeceğiz. Ankara Üniversitesine ait belli bölgelerde Tarım Kredi
Kooperatif Market açılması gibi çalışmalarımız olacak. Ama esasında bizim bu
işbirliğinden, protokolden beklentimiz

Türkiye’nin sorunlarına her iki kurum
olarak çözüm getirmede bir model oluşturabilir miyiz? Bu işbirliği çerçevesinde
ülkemize fayda sağlayabilirsek asıl kazanç olarak bunu göreceğiz” dedi.

“ÜNIVERSITELERIN
SÜRECE DAHIL OLMASI
LAZIM”
Yaşanan pandemi sürecinde tarımın
öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten
Poyraz, “Pandemi süreci bize gösterdi ki
birey ve toplum olarak tarımsal üretim
sürecini çok iyi yönetmemiz gerekiyor.
Bunun için ilgili bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kooperatiflerin işbirliği yapması, yeni alternatif
modeller ortaya koyması gerekiyor.
Mesele sadece veteriner hekim, ziraat mühendisi yetiştirmek değil; bu
tarımsal üretim süreçlerine dahil olabilecekleri, paydaş olabilecekleri bir ortam hazırlayabilir miyiz, bunun arayışı
içinde olmamız lazım. Tarımın finansmanında alternatif arayışlar konusunda
çalışmalar yapılması gerekiyor. İnşallah
önümüzdeki dönem bilginin hep birlikte üretildiği hep birlikte tüketildiği
bir işbirliğine vesile olur. Emeği geçen
her iki kurum çalışanlarına teşekkür
ediyorum. Üniversitemiz, kurumumuz
ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun”
diye konuştu.

“BIRLIKTE ÜRETECEK,
TÜRKIYE’NIN IHTIYAÇ
DUYDUĞU ÜRÜNLERI
GELIŞTIRECEĞIZ”
Tarım Kredi ile yapılan iş birliğini çok
önemsediklerini belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de
üniversite olarak iktisadi işletmelerinde
üretimi koruyup, artırmak ve pazarlama
operasyonunu yönetmek açısından Tarım
Kredi ile yapılan iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

“Yıllardır üniversiteler bilgi ürettiler,
rafa koydular. Gelsin sektör, iş dünyası alsın. Aldı aldı, almadı orada kalsın. İş dünyası da üniversiteler hiçbir şey yapmıyor,
onlar da hazır bir ürünü biz çoğaltalım,
satıp para kazanalım dediler. Oysa öyle bir
dünya yok” diyen Prof. Dr. İbiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dünya iş birliği dünyası. Tek başına
hiçbir şey olmuyor. Bizim çok değerli hocalarımızın, yıllardır emek verip ortaya
koydukları marka değeri malum. Ama
gelinen noktada bu ürünlerin piyasada
daha çok yer edinmesi açısından geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve üniversitemize
katma değer getirmesi gerekiyor. Katma
değer derken parayı kastetmiyorum. Bizim şu anda 70 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimize alan açmamız gerekiyor.
Onların eğitim, staj alanları için, sahaya
yönelmeleri için tüm sektörlerle iş birliği
yapmamız gerekiyor. İktisadi işletmemizde üretimi koruyup, artırmak, pazarlama
operasyonunu yönetmek amacıyla pek
çok firmayla görüştük. Ama Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gibi bir kurumla iş birliği yaparak bu amacımızı yerine
getireceğimize inandık. Burada birlikte
üreteceğiz. Fonksiyonel ürünlere yöneleceğiz, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ürünleri geliştireceğiz.”

“DAHA ÇOK
TÜKETICIYE
ULAŞACAĞIZ”

İmza töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Sosyal ve Ticari Tesisler İktisadi
İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Orhan Çelik ise Ankara Üniversitesi
Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin marka
değeri yüksek ürünler ortaya koyduğunu
ifade etti.
Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin ürettiği hayvansal ve zirai ürünlerin pazarlama
faaliyetlerini yürüttüklerini, bu bağlamda
Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapacakları
iş birliğinin kendilerine çok önemli katkı

sağlayacağını dile getiren Çelik, “Ziraat
Fakültemizin ve Veteriner Fakültemizin
gerçekten marka değeri yüksek kalitede
ürünlere sahip olduğunu biliyoruz. Biz
bu ürünlerin daha görünür kılınması,
daha çok tüketiciye ulaştırılması için bir
takım adımlar atıyoruz. Yapılan bu başlangıçla üniversitemizle pek çok alanda iş
birliği yapılması mümkün. Ancak zirai ve
hayvansal ürünlerin pazarlanması açısından yapılacak işbirliği ile hem fakültelerimizde oluşan bilgi birikimini ülkemizin
önemli kurumlarından olan Tarım Kredi
Kooperatifleriyle paylaşabilme imkanına
sahip olacağız hem de Tarım Kredinin
tecrübesini üniversitemizin potansiyelini
ortaya çıkarmak için kullanma imkanı
sağlayacağız” diye konuştu.

110’UNCU ŞUBE
ANKARA ÜNIVERSITESI
YERLEŞKESINDE

Protokol imza töreninin ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Rektör
Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Dışkapı ve Subayevleri yerleşkelerinde
bulunan satış noktalarında Tarım Kredi
Kooperatif Market açılışını gerçekleştirdi.
Açılışı yapılan marketleri gezen Genel Müdür Poyraz ve Rektör İbiş burada
ürünleri inceledi, alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti.
Tarım Kredi Kooperatif Marketin
110’uncu şubesini Ankara Üniversitesi
Dışkapı yerleşkesinde açmaktan büyük
mutluluk duyduklarını ifade eden Poyraz, “Çiftçilerimizden aldığımız doğal
ve yerli ürünleri Tarım Kredi Kooperatif
Marketlerle vatandaşlarımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Açtığımız her yeni şube
vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor.
Amacımız ortaklarımızın, yerli üreticilerin ürünlerini kaliteli ve uygun fiyatlarla
vatandaşlarımıza sunmak. Bunu yaparken de piyasada örnek olarak fiyat dengesi
sağlamak” şeklinde konuştu.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Akıllı tarım uygulamalarına hız verdi
T

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası İşletme ve Ekonomi Sempozyumu’nda akıllı tarım masaya yatırıldı. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Tarım Kredi çalışmaları
ve akıllı tarım uygulamaları konusunda bilgi verdi.

eması “dijitalleşme” olarak belirlenen ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Uluslararası
İşletme ve Ekonomi Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Tarım Kredi Holding Strateji Direktörlüğü
Uzman Yardımcısı Gizem Gönay Akbaş ile
birlikte “akıllı tarım uygulamaları” konusunda sunum gerçekleştirdi.
Akıllı tarımın gelişimi, faydaları ve hem Türkiye’den hem de dünyadan akıllı tarım uygulamaları örneklerinin açıklandığı sunumda,
akıllı tarım uygulamalarının, ürünlerin niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasını sağladığına işaret edildi.
Tarımda teknoloji kullanımının sürdürülebilir büyüme için önemine değinen Dr.
Ahmet Bağcı, tarımsal katma değerde, kırsal
nüfusta ve tarımsal istihdamdaki düşüşe rağmen dünya nüfusundaki artış, kentleşme ve
gıda talebindeki artış göz önüne alındığında
tarımda teknolojik dönüşümün kaçınılmaz
olduğuna dikkat çekti. Bağcı konuşmasında,
akıllı tarım ile zirai ilaç kullanımı, çevre kirliliği ve maliyetler azalırken gerçek zamanlı
bilgi akışı, uzaktan takip, etkin kaynak kullanımı sayesinde üretimde artış sağlandığını
söyledi.
Sunumda dünyadaki başarılı tarım uygulamaları örneklerine ek olarak Tarım Kredi
Kooperatifleri Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS)
hakkında bilgi verildi. Ayrıca Tarım Kredi
iştiraklerinden TARNET ve GÜBRETAŞ tarafından geliştirilen uygulamalar katılımcılar
ile paylaşılarak akıllı tarım uygulamalarının
geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında su ve
zaman tasarrufu, uzaktan izleme teknolojisi,
üretimde ve verimlilikte artış sağlamak açısından faydaları anlatıldı.

ZIRAI INSANSIZ HAVA
ARACI YOLDA
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr.

Ahmet Bağcı, Zirai İnsansız Hava Aracı’nın
(ZİHA) son aşamaya geldiğini, akıllı seralar
ve sera otomasyon sistemlerinde ise saha çalışmasına geçildiğini belirtti. Ahmet Bağcı,
uydu üzerinden bitki sağlığı tespiti ve ZİHA
ile bitki koruma projesinin çiftçilere etkin
seviyede katkı sağlayacak aşamaya geldiğini
söyledi.
Toprak analizini doğrudan arazi üzerinde
gerçekleştirebilen test cihazı geliştirmek için
çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini veren
Bağcı, elektrostatik püskürtme yöntemi ile
ilaçlama projesinde denemelere başladıklarını, tarımsal veri toplama ve servisi ( büyük veri) ile akıllı seralar ve sera otomasyon
sistemleri konusunda ise saha çalışmalarına
geçildiğini anlattı.
FAO’ya göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9.7 milyara çıkacağını dile getiren Ahmet Bağcı, bu nüfusu besleyebilmek için ise
tarımsal üretimin yüzde 70 artması gerektiğini aktardı.

ATÖLYELER DEVREYE
GIRECEK
Bağcı, “Tarımda verimlilik artışı aktif şekilde teknoloji kullanılmasıyla sağlanabilir.
TARNET, beklenen gıda krizinden önce milli tarım teknolojileri alanında risk yönetimini
üstlenerek, muhtelif kıtlık ve diğer gıda krizi
dönemlerine risk yönetimini birincil mücadele alanı olarak seçmiştir” diye konuştu.
Akıllı tarım uygulamalarının, tarımsal girdi maliyetlerini verimlilik ve kaliteyi düşürmeden sağlayacağını ifade eden Bağcı, tarım
sektöründeki tüm paydaşların arasında ortak
farkındalıkların oluşturulmasının önemine
işaret etti. Gelecek nesillerin, tarım ve gıda
ekosistemine dahil edilmesinin yolunun,
sadece sosyal projeler ile mümkün olacağını belirten Bağcı, bu kapsamda Akıllı Tarım
Atölyeleri Projesi başlattıklarını ve projenin
tarım sektöründe mini kalkınma görevi göreceğini söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Ahmet Bağcı

Merkez Birliği kurumsal
internet sitesi yenilendi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
kurumsal internet sitesi, modern tasarımı, zenginleştirilmiş içeriği ve kolay kullanım sağlayan
dinamik yapısı ile yayında.

M

erkez Birliği Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma Daire
Başkanlığı Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve iştiraklerimizden Tarnet’in
ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni
internet sitemizde tüm bilgiler kullanıcıların kolaylıkla erişimine uygun hale getirildi.
Yapılan yenileme çalışmaları ile
internet sitemiz, ortaklarımıza ve
hedef kitlemize daha iyi hizmet verebileceğimiz, daha işlevsel ve dinamik içeriğe sahip, mobil cihazlarla
uyumlu olacak şekilde hazırlandı.

Tarım Kredi çalışmalarına ilişkin
içeriklerin kullanıcı dostu ara yüzler
ile servis edildiği, böylece daha anlaşılır bir yapıya sahip olan yeni web
sitesi, içeriklere çok daha kolay erişim
imkanı sağlıyor. Kurumsal tanıtım
ve bilgi paylaşımının hedeflendiği,
ziyaretçilere Tarım Kredi ailesi ile ilgili geniş bilgi sunulan yeni internet
sitemizde, sayfada yer alan bilgi talep
formları ile de bize ulaşabilirsiniz.
Aynı zamanda Merkez Birliği web
sitesi sunucu ve yazılım alt yapısı yenilenirken, bu sayede sitemizde istenilen veriye ulaşım daha hızlı olacak.
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Anadolu’da bazı bölgelerde hububat hasadı
başladı. İklim koşulları
nedeniyle Çukurova gibi
bölgelerde erken hasada
başlayan çiftçiler ‘Bismillah’ diyerek tarlalara girdiler. Tarım Kredi Kooperatifleri hasatta da ortağını
yalnız bırakmadı.

ürk çiftçisinin bir yıl boyunca verdiği
emeğinin karşılığını almak için beklediği
hububat hasadı Anadolu’da başladı. Genel olarak Haziran ayının sonlarına doğru
başlayan hasat bu yıl iklim koşulları nedeniyle daha geç başladı. İlk olarak arpaların
hasat edildiği Anadolu topraklarında buğday hasadı da start aldı. Bir yıllık emeklerinin karşılığını almak isteyen çiftçiler ‘Bismillah’ diyerek tarlalara girdiler.
Hasat mevsiminin başlamasıyla Tarım
Kredi Kooperatifleri de hazırlıklarını sürdürüyor. Ortaklarla yapılan sözleşmeli tohumluk üretimi kapsamında hasat yapılan
buğdayın selektörleme işlemlerine başlandı. Bölge Birliği yetkilileri kooperatiflere

giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, tohum üretimine Bölge Birliği olarak
önem verdiklerini kaydederek tohumun
tarımda geleceğin en önemli kalemi olarak
görüldüğünü, tohum üretiminin bundan
sonraki dönemlerde de mutlak görevleri
arasında olacağını söylediler.
Çiftçiliğin en güzel yanlarından birinin

de hasat zamanı olduğunu belirten ortaklar ise, “Hasat zamanı emeklerin karşılığının alındığı zamandır. Tamamen doğa
şartlarına bağlı olarak üretim yaptığımız
için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yine
de her zaman umudumuz var. Yağmur
olmadığı zamanlarda ürünlerimizi sulayarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah

emeklerimizin karşılığını alırız.” dediler.
Özellikle Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları ürünlerden son derece memnun olduklarını belirten ortak çiftçiler,
hizmetlerin artarak devam etmesini istediler. Temmuz ayı itibariyle tahıl deposu
olarak görülen İç Anadolu Bölgesinde de
hububat hasadının başlaması bekleniyor.

Ürün alımlarında çiftçinin ilk adresi Tarım Kredi
Ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması yanında, piyasada
fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda
da sorumluluk alan Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri, ürün alımları ile
yine çiftçinin ilk adresi oldu.

T

arım Kredi Kooperatifleri, yurt
genelinde bağlı Bölge Birlikleri ve
Kooperatifler aracılığıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme
faaliyetleri ile üreticinin ürününü pazarlama problemine çözüm imkanı sundu.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kooperatiflerin hizmet alanlarının
genişletilmesi, gelirlerinin artırılması,
iştiraklerinin ve iş birliği kurulan özel
sektör firmalarının hammadde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürüt-

tüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri yıldan yıla artarak
devam ediyor.

TARIM KREDI
ÜRETICININ UMUDU
OLDU
Tarım Kredi Kooperatifleri, 2019 yılında toplamda 1 milyar 250 milyon TL
bedelle 760 bin ton ürün alımı gerçekleştirirken, sözleşmeli üretim modeli ile

6 bin 800 üreticiden kooperatifleri aracılığıyla 300 bin ton ürünü 400 milyon
TL bedelle aldı.
Tarım Kredi, 2019 yılında ürün alım
faaliyetlerini ise 990 kooperatifte sürdürürken, üreticinin de umudu oldu. Üreticilerden 2019 yılında 138 bin ton yaş
meyve sebze alımı yapılırken, ortaklardan alınan ürün çeşidi 255’e ulaştı.

HEDEF 2.5 MILYAR TL
ÜRÜN ALIMI
Bu yıl içinde en az 300 çeşit ürünün
Tarım Kredi Kooperatiflerince alınması
planlanırken, 2020 yılı hasat heyecanının başlamasıyla birlikte alınan ürün
miktarları şu şekilde gerçekleşti:
Tarım Kredi Kooperatifleri Haziran
ayı itibariyle, 39 bin ton yaş meyve sebze, 16 bin ton çiğ süt, 5 bin 600 ton çay,
6 bin ton buğday, 5 bin ton arpa başta olmak üzere toplam 86 bin ton ürünü 255
milyon TL bedelle üreticilerden aldı.
Tarım Kredi, 2020 yılı itibariyle de
1 milyon 600 bin ton ve 2.5 milyar TL
tutarında ürün alımı hedefi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2.5 milyar TL’lik ürün alımının 1 milyar TL’lik
kısmı ise sözleşmeli üretimle gerçekleştirilecek.
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Anadolu lezzetleri Kooperatif
Marketlerde
Tarım Kredi Kooperatif Marketler, Anadolu lezzetlerini aracısız şekilde vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TK Sera tarafından Güdül ve Ayaş’ta
alımları yapılan kirazlar, Kooperatif Market raflarında yerini aldı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TK Sera tarafından yaş sebze ve meyve ürün alımları yapılmaya devam
ediyor. Güdül ve Ayaş’tan alımı yapılan kirazlar Kooperatif
Marketler aracılığıyla tüketiciye arz ediliyor.
Güdül’de yetiştirilen yaş sebze ve meyvelerin Tarım Kredi ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında alınarak
pazara arzında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’la görüşen TK Sera Genel Müdürü Mahmut Candan, “Misyonumuz sağlıklı ürün üretilmesi ve tüketilmesini sağlamak.
Ayrıca sürdürülebilir tarımsal üretiminin de önünü açmak
ve üretim alanlarını miktar olarak artırmak istiyoruz. Bu
amaçla Güdül’de kiraz alımları için görüşmeler yaptık. İlçedeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunduk. İlk etapta
500 kilogramlık kiraz alımı yaptık” dedi.

Ankara Bölge Birliğinde çeltik alımı toplantısı
Ankara Bölge Birliği, 2020 yılı ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili
olarak çeltik tarımı yapılan yörelerde görev yapan kooperatif personeline
yönelik, çeltik alımı planlama toplantısı düzenledi.

M

erkez Birliği Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürlüğü ile koordineli olarak;
Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale illerinde çeltik tarımı yapılan yörelerde çalışan kooperatif personeline yönelik, bölge birliği ve Merkez Birliği yetkililerinin katılımıyla çeltik alımı ve planlamalarına dair
toplantı gerçekleştirildi.
Bölge Birliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ankara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, çeltik
tarımının önce üreticiler sonrasında da Tarım Kredi
Kooperatifleri için önemine vurgu yaparken, üretim,
ürün değerlendirme ve alınan çeltiğin sevkiyatı konularında kooperatif yetkilileriyle fikir alış verişinde
bulundu.
Merkez Birliği Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürü Mehmet Erol’un da katıldığı top-

Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında Ayaş’tan da
1.7 ton kiraz alımı yapıldı. 10 günlük süre zarfında 2 günde
1 tonun üzerinde sevk yapılacağını belirten TK Sera Genel
Müdürü Candan, “Alımını yaptığımız kirazları Kooperatif Marketlerde raflara taşıdık. Vatandaşlarımızı kaliteli ve
uygun fiyatlı gıdayla buluştururken, aynı zamanda Anadolu’nun yerel lezzetlerinin tanınması ve yaygınlaşmasına
katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Güdül’de çiftçilerin ürettiği ürünlerin satışında yerel
ekonomiyi daha da güçlendirmek amacıyla Tarım Kredi
ile çalışma girişiminde bulunduklarını ifade eden Belediye
Başkanı Muzaffer Yalçın, “Güdül’ün kirazını Ankara başta
olmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerine taşımış olacağız. Bundan sonra çiftçilerimiz ürettikleri sebze ve meyvelerini hiçbir aracı olmadan belediyemiz koordinatörlüğünde satabilme imkânına
sahip olacak.” diye konuştu.

lantıda, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman ve
Pazarlama Yönetmenliği personeli hazır bulundu.
Çeltik üretiminden hasadına, ürünün alımından değerlendirilmesine kadar tüm yönleriyle konunun değerlendirildiği toplantıda hasat zamanı gelmeden tüm
hazırlıkların ve planlamaların yapılması yönünde fikir
birliğine varıldı.
Toplantı sonunda ortak ürünlerinin değerlendirilmesinin birim kooperatiflerin tahsilatlarına yardımcı
olması ve iştiraklerin ihtiyacı olan ürün tedarikinin
karşılanması konularında karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı. Ayrıca yaşanabilecek olumsuzlukların
giderilmesine dönük tedbirler ve iletişim kanalları
konusunda mutabakat sağlanırken, çiftçilere hizmet
etmekle görevli olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin
koordinasyon içinde çalışmasına vurgu yapıldı.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif
Marketler ülke genelinde açılmaya devam ediyor. Kütahya
Bölge Birliği faaliyet sahasında
bulunan Afyon Sandıklı ve
Balıkesir Bölge Birliği faaliyet
sahasında bulunan Bursa İnegöl’de Tarım Kredi Kooperatif
Market açıldı.
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Tarım Kredi Kooperatif
Market açılışları sürüyor

T

arım Kredi ortağı çiftçilerden alınan ürünlerin yine Tarım Kredi bünyesindeki tesislerde
işlenerek tüketicilerle buluşmasına aracılık
eden Kooperatif Marketlerden bir yenisi
daha Afyon Sandıklı’da faaliyete geçirildi.
Açılışa; Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can
Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa
Çöl, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal
Kacır, Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci,
Bölge Müdür Yardımcısı Ali Mollaoğlu ve
kooperatif yetkilileri katıldı.
Gerçekleştirilen açılışın ardından Kooperatif Market, üreticilerden büyük ilgi gördü.

SANDIKLI

Üretimde devamlılığı sağlamak, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere
ulaşması hedefiyle teşkilatlanmayı hızla sürdüren Tarım Kredi Kooperatif Market,
Sandıklı’dan sonra 116’ncı şubesini İnegöl’de düzenlenen törenle faaliyete geçirdi.

İNEGÖL

İ

lk şubesi 2017’de açılan ve vatandaşlardan gördüğü ilgiyle hızla
büyüyen Türkiye Tarım Kredi
Kooperatif Market, Bursa’daki
7’nci, ülke genelindeki 116’ncı
şubesini İnegöl’de açtı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Köksal Kacır ve Genel
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz tarafından yapılan açılışa, İnegöl
Belediye Başkanı Alper Taban,
Kaymakam Şükrü Görücü,
Emniyet Müdürü Nihat Şahin,
Tarım Kredi Balıkesir Bölge
Müdürü Hilmi Tunahan Eyice,
İnegöl Belediye Meclis Üyesi
ve Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Eski Başkanlarından Selahattin
Külcü ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Kooperatif Market İnegöl
şubesinin açılışında konuşan
Başkan Kacır, Bursa’da 7’nci
şubeyi açtıklarına dikkat çekerek “Çiftçilerimizin ürünlerini
aracısız şekilde vatandaşla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız
da marketlerimize büyük teveccüh gösteriyor. İnegöl şubemiz
ile Bursa’da 7, ülke genelinde
116’ncı şubeye ulaştık. Bu sayıyı
daha da artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Üretimde
devamlılığı sağlamak, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı
ürünlere ulaşması öncelikli he-

defimiz. Kooperatif Marketlerin amacı özel sektörle rekabet
etmek değil, ihtiyaç duyulan
ürünlerin piyasaya tedarikini
sağlamaktır” dedi.

“AMACIMIZ
REKABET DEĞİL”
Kooperatif Marketlerin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür
Poyraz “Biz bu yola çıkarken
üreticimizin de tüketicimizin
de hakkını koruyacak bir yapı
kurguladık. Vatandaşlarımız da
şube açtığımız her noktada bizi
büyük ilgiyle karşıladı, destekledi. Henüz şube açamadığımız
yerler için de talepler gelmeye devam ediyor. Bu ilgi bizim
için olduğu kadar piyasadaki
aktörler için de önemli bir gösterge olmalı. Amacımız rekabet
etmek değil. Gıda güvenliği ve
kaliteden taviz vermeden en uygun fiyatla pazarda bir rol model olmak için çalışıyoruz. Aynı
zamanda marketlerde yer alan
ürünlerimiz ile hem çiftçimize
hem de piyasada düşük kapasitede çalışan sanayi işletmelerimize
gelir kapısı aralamış oluyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Konuşmaların
ardından
Başkan Kacır ve Genel Müdür
Poyraz, açılışa gelen vatandaşlarla sohbet ederek Tarım Kredi
ürünleri hakkında bilgi verdi.
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Bilinçli tarım
uygulamasıyla
patates verimi
ikiye katlandı
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GÜBRETAŞ’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle ve
Kıbrıs Zirai Levazım Kooperatifi ile başlattığı iş birliği sayesinde, Yavru Vatan’da tarımsal verimliliği artıracak bilinçli tarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Dengeli bitki besleme programının uygulandığı deneme
ekiminde, %40 daha az taban gübresi kullanılmasına
rağmen dönüm başına 7 bin 500 kg kumpirlik patates
hasadıyla bölge ortalamasının iki katı verim elde edildi.

K

onuyla ilgili bir değerlendirme yapan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,
“Ülkemizin kalkınmasına fayda sağlayacak tarımsal üreticilerin hem kaliteli ürün
üretmesi hem de bu ürünlerin pazarlanması ve daha fazla gelir edilmesi bizim temel
önceliklerimizden biridir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye ile tarım sektöründeki iş
birliğini geliştirmek için Kıbrıs Zirai Levazım Kooperatifi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve GÜBRETAŞ arasında önceki
yıllardan beri yürütülen mevcuttaki çalışmaları yeni projelerle daha ileri götürmek
için destekliyoruz.” dedi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz,
“Bu amaçla geçtiğimiz yıllarda çiftçi eğitim
toplantılarıyla KKTC’de başlatılan bilinçli
tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerine büyük
önem vermekteyiz. Geçen yaz yapılmasını kararlaştırdığımız ve tarımı geliştirme
çabalarının bir yansıması niteliğindeki bir
patates model alan uygulamasından bu yıl
çok yüksek verim ve kalite elde edilmesi
bizi çok memnun etti. Bu sonuçlar, yeni dönemde Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal üretimin
ekonomik kalkınmaya katkısı açısından
umut verici örneklerdir.” dedi.

“TARIM ALANINDAKİ
İŞBİRLİĞİNİ
GÜÇLENDİRİYORUZ”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu

Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ise uzun yıllara
dayanan ticari iş birliğini, özellikle son üç yılda farklı bir boyuta taşıdıklarına dikkat çekti.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarım alanındaki ticari iş birliklerinin yanı
sıra bilinçli tarıma yönelik eğitimlerle ve
örnek uygulamalarla katkı sağlamaktayız.”
diyen Fahrettin Poyraz, şunları söyledi:
“Önceki yıllarda ağırlıklı olarak Kuzey Kıbrıs’ta ihtiyaç duyulan gübrenin tedariki için
şirketimiz GÜBRETAŞ kanalıyla bir bağlantımız vardı. 2017’de bunu daha kapsamlı
hale getirerek, KKTC’deki tarımsal üretime
ne gibi faydalar sağlayabileceğimizi karşılıklı değerlendirmeye başladık. Bunun neticesinde, bir yandan GÜBRETAŞ’ın yıllardır
Türkiye’de yaptığı çiftçi eğitimleri, toprak
analizi ve üreticilere tarımsal danışmanlık
hizmetlerini Kuzey Kıbrıs’ta da uygulamaya
başlarken, diğer yandan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çatısı altındaki diğer
şirketlerle de bu iş birliğini farklı alanlara
yayarak güçlendirdik.”
2018 sonunda Türkiye ve KKTC tarım bakanlarının teşrifiyle iki ülke arasında gübre,
sera, damla sulama, ilaç ve tarımla ilgili diğer konularda birbirini tamamlamayı amaçlayan bir güç birliği protokolü imzalandıklarını hatırlatan Poyraz, “Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin sahip olduğu potansiyele
inanıyor ve tarım alanındaki potansiyelin
maksimum faydaya dönüşmesine katkı vermekten heyecan duyuyoruz.” dedi.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu belirten Dr. Fahrettin Poyraz, “2017’den beri

KIBRIS PATATESİ
GÜBRETAŞ’LA
BEREKETLENDİ
yapılan görüşmeler ve çalışmalar sonucunda önemli mesafeler aldık. Bu kapsamda
Kuzey Kıbrıs’ta üretilen bazı tarımsal ve
hayvansal ürünlerin Türkiye pazarına
ulaştırılmasının yanı sıra KKTC Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kıymetli
destekleriyle bazı ortak projeler gerçekleştirmeye başladık. Geçen yaz yaptığımız
görüşmelerde, tıpkı hellim peynirinin yeni
pazarlara ulaşması için yaptığımız çalışmalar gibi, özellikle Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bazı tarımsal ürünlerin KKTC’deki
çiftçilere sözleşmeli üretimle ürettirilip ülkemize götürülmesi noktasında iş birliğini
artırmaya karar vermiştik. Ayrıca GÜBRETAŞ tarafından 2020’de Kuzey Kıbrıs’ta iki
noktada gerçekleştirilen model üretim alanı uygulaması da geçen yıl belirlediğimiz
hedeflerden biriydi. Bu hedeflerden birinin
daha başarılı ve verimli şekilde sonuçlandırılması, bu samimi iş birliğinde doğru
yolda olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

“DAHA AZ GÜBRE İLE
DAHA YÜKSEK VERİM
SAĞLADIK”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
ihracat gelirinde %85’lik paya sahip olan
tarım ürünlerinde, etkin gübre kullanımıyla kalite ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirten GÜBRETAŞ Genel
Müdürü İbrahim Yumaklı ise “Bu amaçla
GÜBRETAŞ’taki uzman ziraat mühendislerimiz, 2017 yılından bu yana Yavru

Vatan’daki üreticilere yönelik bilgilendirme eğitimleri vermektedir. Bu eğitimleri
toprak numunesi alma, bitki besleme reçeteleri oluşturma ve tarımsal danışmanlık hizmetleriyle de destekledik. Geçen yıl
ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
ile Kıbrıs Zirai Levazım koordinasyonunda bu çalışmalara yeni bir adım ekleyerek,
iki yerde ‘model üretim alanı’ uygulamasını hayata geçirdik” diye konuştu.
Uygulanan bu etkili gübreleme programı sayesinde verimin yanı sıra ürün
kalitesinin de arttığını belirten Yumaklı,
“Normalde Kuzey Kıbrıs’ta dönüm başına ortalama 3.500 kg patates hasat edilirken, bunun %20’si iri boy kumpirlik
ve kalanı orta boy tohumluk patatestir.
Deneme ekimini yaptığımız arazinin sahibi ve aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs’ın
önde gelen çiftçilerinden biri olan Kadri Bey, bu yıl kendi bildiği yöntemlerle
ekim yaptığı alanda bu verimi dönüm
başına 6.000 kiloya ve iri boy kumpirlik
patates oranını ise %60’a kadar çıkardı.
GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin uygulama yaptığı alanda ise dönüm başına
verim 7.500 kg olurken aynı zamanda
iri boy miktarı da %75 olarak gerçekleşti. Yani bu model alanda verimi Kuzey
Kıbrıs ortalamasının 2 kat üzerine çıkarırken, hasattaki kalite göstergesi olan
kumpirlik patates oranını da yaklaşık 3
kattan fazla artırmış olduk.” sözleriyle
alınan sonuçları değerlendirdi.
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Tarım Krediden Tapu Kadastroya ziyaret
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ile Bereket
Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Mehmet Zeki Adlı’yı ziyaret etti.

K

urumlar arasındaki işbirliği konularının ele alındığı ziyarette
Dr. Fahrettin Poyraz, Kovid-19 sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Tarımsal faaliyetlerde üretim ve tedarik zincirini
aksatmadan üretici ve tüketiciye destek olduklarını, gerek
sahada gerekse uzaktan erişimle tüm süreçlerin aksatılmadan devam ettiğini ifade eden Poyraz, yeni normalle birlikte
özellikle tarımsal üretimin ve verimliliğin artışı konusunda
çalışmalarının devam ettiği vurgusunda bulundu. Poyraz,
Tarım Kredi olarak tohumdan başlayıp sofraya ulaşan tarımsal üretimin her kademesinde kar amacıyla hareket etmeden üreticilere destek olduklarını söyledi.
Genel Müdür Poyraz, gelişen teknolojide data kullanımı
ve hızlılığın arttığını, tarımsal verimliliğin artırılması için
birçok veriyi kullandıklarını ve bunların içinde coğrafi bilgi
sistemlerinin de önemli olduğunu, kaliteli üretimin artması
amacıyla sürekli olarak üreticilere destek verildiğini belirtti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı da
Kovid-19 sürecinde web entegrasyonlarını yaptıklarını ve
bu sayede vatandaşların tapu dairelerine uğramadan tapu
işlemlerini yapabildiklerini belirtti. Adlı, tapuda yapılan
operasyonel işlem yükünün azaltılarak, birçok işlemin bilgisayardan sistemsel olarak yapılmaya başlandığını böylelikle,
alım-satım işlemlerinin daha kısa sürede bittiğini ve vatandaş için kolaylıklar sağlandığını söyledi.

Bereket Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Güngör,
Bereket Sigorta olarak gerek tarım sigortalarında gerekse bireysel ve kurumsal sigorta alanlarında sektörde hızla
yükseldiklerini belirtti. Daha sonra, Bereket Sigorta A.Ş.
Genel Müdürü Mahmut Güngör ile Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir
tarafından “Takader Sigorta Aracılık Hizmetleri Acentesi”
münhasır acentelik anlaşması imzalandı.

GÜBRETAŞ, 2020’ye rekorla başladı
Ürünleri ve hizmetleriyle 68 yıldır
sektördeki öncü rolünü sürdüren
GÜBRETAŞ, 2020 yılının ilk çeyreğindeki faaliyetleriyle ilgili finansal
sonuçları açıkladı. GÜBRETAŞ, bu
zorlu dönemi ilk çeyrekler bazında şirket tarihinin satış miktarı ve
konsolide ciro rekorlarına ulaşarak tamamladı.

S

algın sürecinde ülkemizdeki tarımsal üretimin aksamadan sürdürülmesi amacıyla özellikle gübre tedariki noktasında tüm imkanlarını seferber ederek çiftçilere desteğini sürdüren GÜBRETAŞ, bu zorlu dönemi
ilk çeyrekler bazında şirket tarihinin satış miktarı ve
konsolide ciro rekorlarına ulaşarak tamamladı.
Sektörünün öncü şirketi GÜBRETAŞ, operasyonel
ve finansal başarılarla tamamladığı ilk çeyrek faaliyet
sonuçları ile 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Borsa’da
halka arz edilmiş ilk şirketler arasında yer alan GÜBRETAŞ, bu yılın 3 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı.
Açıklanan sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı,
“Özellikle ülkemizde tarımsal üretim açısından kritik ilkbahar sezonunun başlangıcı olan Mart ayında
gündemimize giren koronavirüs salgınının getirdiği
belirsizlik, yeni normale geçiş sürecinde halen global
etkisini sürdürmektedir. GÜBRETAŞ olarak bu sal-

gının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren hem
şirket içinde, hem de saha çalışmalarımızın yanında
tüm üretim ve lojistik noktalarımızda gerekli önlemleri alarak, eylem planımızı hızlıca hayata geçirdik.
Sektördeki öncü rolümüzün verdiği sorumluluk anlayışıyla o hafta kamuoyuna, sürdürülebilir gıda erişimi
için tarımda verimliliği artıran en önemli girdilerden
olan gübrenin tedarikinde herhangi bir darboğaz yaşanmayacağının sözünü verdik” dedi.
GÜBRETAŞ’ın bu çabasının ilk çeyrek göstergelerine de olumlu şekilde yansıdığını belirten Genel
Müdür Yumaklı, “Tarımsal üretimdeki en hareketli
dönemde çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü
gübreyi temin için tüm operasyonel faaliyetlerimizi
etkin şekilde sürdürerek, salgın başlangıcında verdiğimiz sözü yerine getirdik. İnanıyoruz ki bu yaz
üretimde verimli hasatlar yapılarak, fedakar üreticilerimiz de zorlu günlerdeki gayretlerinin karşılığını
fazlasıyla alırlar” ifadelerini kullandı.

Yurtiçi faaliyetler kapsamında GÜBRETAŞ’ın geçen yılın ilk çeyreğine göre gübre üretimini yüzde 8
artışla tamamlandığına dikkat çeken İbrahim Yumaklı, ”Tarımsal üretimin önemine inandığımız için tüm
imkânlarımızı seferber ederek çiftçilere desteğimizi
sürdürdüğümüz bu zorlu dönemde rekor sonuçlar da
elde ettik. İlk çeyrek bazında operasyonel yönden katı,
sıvı, toz ürünler toplamında şirket tarihinin en yüksek
satış sevkiyat miktarına ulaşırken; finansal yönden de
ciro ve kârlılıkta paydaşlarımızı memnun eden sonuçlar elde ettik. Bu kapsamda mart ayı sonu itibariyle satış
gelirlerinde önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 19’luk bir
artış yakalayan GÜBRETAŞ, 1 milyar 732 milyon TL
konsolide cirosu ile de dönemsel bazda şirket rekoruna
ulaştı. Aynı zamanda 2019 ilk çeyreğine oranla yüzde
13 Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar(FAVÖK)
artışı sağlayan şirketimizin konsolide net dönem kârı
126 milyon TL olurken, ana ortaklık payına düşen net
kârımız ise 69,7 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.
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İmece Plastikten
rekor üretim

Sera plastik örtü ve damla sulama sistemleri üretimi alanında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
iştiraki İmece Plastik, yılın ilk yarısında 6 bin tona yaklaşan
tarımsal film üretim miktarı ile kapasite rekoru kırdı.

K

üresel boyutta etkisini gösteren yeni tip
koronavirüs salgını, tarımsal üretimin devamlılığı ve güvenli gıda üretiminin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne
serdi. Dünyada üretimin sekteye uğradığı
bir zamanda Tarım Kredi iştiraki İmece
Plastik, yüksek kapasiteli modern üretim
teknolojisi ile ülke tarımına hizmet vermeye aralıksız devam etti.
İmece Plastik, 2020 yılı ilk yarısında 6
bin tona yaklaşan tarımsal film üretim
miktarı ile en yüksek üretim seviyesine
ulaşmış oldu. 30 yıldır sera plastik örtü ve
damla sulama sistemleri sektöründe başarıyla hizmet verdiklerini belirten İmece
Plastik Genel Müdürü Ferdi Fatih Sever,
“Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına anında ve
en uygun şekilde cevap verebilmek adına
aralıksız çalışıyoruz. Sahip olduğumuz

yüksek kapasiteli modern üretim teknolojisiyle en üst kalitede üretim yapıyoruz.
Çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu kazanç ve
verim artırıcı ürünleri üretici ile buluşturmaya, yerli ve milli üretim anlayışı ile ülke
tarımına ve büyüyen Türkiye ekonomisine değer katmaya, gayretle ve var gücümüzle devam ediyoruz” dedi.

ÜRETIM ARALIKSIZ
SÜRÜYOR
Pandemi sürecinde dünya genelinde
üretimin durma noktasına geldiğini belirten Sever, “Tarımsal üretimin devamlılığı bu süreçte büyük önem arz ediyordu.
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan
Tarım Kredi, ülkenin dört bir yanında ortaklarına tarımsal girdi tedariğini aralıksız
sürdürdü. Bizler de bu büyük ailenin bir
parçası olarak, 30 yıldır ülke tarımına hiz-

met vermenin tecrübesiyle üretimimize
kesintisiz devam ettik. 2020 yılının ilk yarısında kapasite rekoru kırarak 6 bin tona
yakın tarımsal film üretimi gerçekleştirdik. Karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık
ilkelerine sadık kalarak, sürekli değişime
açık, çevreye karşı duyarlı, sektöründe yenilikçi, kaliteli, teknolojiyle uyumlu, yerli

ve milli anlayışını benimseyen yapımızla
ülke çiftçisinin yanındayız. Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için çiftçimizin
ihtiyaç duyduğu tarımsal filmleri üreterek, her zaman en hızlı şekilde ve eksiksiz
olarak ürünlerimizi ulaştırma gayretiyle
tüm hizmet ve faaliyetlerimize aralıksız
devam ediyoruz” diye konuştu.

İmece Plastikten Batman Üniversitesine

Modern hidroponik sera
T

Modern ve yüksek üretim kapasitesi ile sera plastik örtü ve damla sulama sistemleri sektörünün öncü kuruluşlarından İmece Plastik, Batman
Üniversitesi için modern hidroponik (topraksız tarım) sera kurulumu yaptı.
ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
iştiraklerinden İmece Plastik, sektöründe öncü hizmet ve işbirliklerine
bir yenisini daha ekledi. Sera plastik
örtü ve damla sulama sistemleri üretimi alanında faaliyet gösteren İmece
Plastik, Tarım Kredi Kooperatifleri
Şanlıurfa Bölge Birliğine bağlı 2762
Sayılı Batman Tarım Kredi Kooperatifi ve Batman Üniversitesi iş birliğinde modern hidroponik sistem
(topraksız tarım) serasının kurulumu
yapıldı.
Batman Üniversitesinden Dr. İbrahim Selçuk Kuru ve Esra Okudur
tarafından hazırlanan “Batman İlinde Hidroponik Sistem (Topraksız
Tarım) Serası Örneği” projesi kapsamında su ortamı olan hidroponik

sistemde topraksız tarım çalışmaları
yapılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Batman Üniversitesi tarafından finanse edilen proje hakkında bilgi veren Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş,
“Ülkemizde yatırımları hızla artan
hidroponik sistem seralarının bölgemizde bulunmaması, üreticiler ve
öğrencilerimize eğitim verebilmesi
amacıyla proje hayata geçirilmiştir.
Toprak yerine bitkileri su içinde
bulunan minerallerin çözündüğü
solüsyonda yetiştireceğiz ve proje
kapsamında kurulan serada bölge
üreticileri için ücretsiz teorik eğitim
ve saha ziyareti ile sistem alanında

uzman hocalarımız tarafından eğitim verilecektir” dedi.
Seracılık alanında dünyadaki
teknolojik gelişme ve çalışmaları
yakından takip ettiklerini belirten
İmece Plastik Genel Müdürü Ferdi
Fatih Sever; “Sera plastik örtü ve
damla sulama sistemleri konusunda Tarım Kredi tecrübesiyle 30 yıldır başarıyla ülke tarımına hizmet
veriyoruz. Pandemi sürecinde de
yatırımların her zaman destekçisi
olmaktan büyük gurur duyduk. Şirketimizce gerçekleştirilen hidroponik sistem serasını büyük bir titizlik
ve özveriyle Batman Üniversitesi’ne
kurulumunu gerçekleştirdik. Ülkemize ve Batman’a hayırlı olsun” diye
konuştu.
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Besicilikteki başarısı örnek oldu
Kayseri’de 4 koyunla hobi amaçlı başladığı besicilikte 16 yılda 1400 küçükbaşa ulaşan Mustafa Çalıksoy’un başarısı, bölgedeki sürü sayısını da artırdı.

K

ayseri’nin Talas ilçesinde 16
yıl önce hobi amaçlı baba
mesleğine başlayan 53 yaşındaki Mustafa Çalıksoy, 800 koyun ve
600 kuzuluk sürü ile çevresine de örnek oldu. Başakpınar Mahallesi’nde
yaşayan ve mermer işiyle uğraşırken
2004’te hobi olarak 4 koyun satın
alan Çalıksoy, mesleğinin beklentilerini karşılamaması nedeniyle besiciliğe atıldı.
Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığı hazine arazisinde hayvanları
için yer yapan Çalıksoy, işletmesinde
16 yılın sonunda 800 Kangal Akkaraman ırkı koyun ile 600 kuzuya
ulaştı. Çalıksoy’un başarısını gören
mahalle sakinleri, bir hayvan sürüsüne kadar düşen bölgede yeniden
besiciliğe başladı. 14 sürünün bulunduğu bölgede 7 bin civarında anaç
koyun yetiştiriliyor.
Hobi olarak 2004’te 4 koyun alarak mesleğe ilk adımı attığını anlatan
Çalıksoy, şunları kaydetti:
“Daha sonra Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla biraz daha koyun
aldım. Mermer de istediğim şekilde
gitmeyince bu sektöre geçme kararı

54 yıllık T
ortaktan
teşekkür
mektubu

aldım. Köyde dedemden kalma ağıllarımız vardı, onları tamir ederek
mesleğe devam ettim. İlerleyen yıllarda orası bize yetmemeye başladı.
Koyun mevcudumuz her yıl sürekli
artıyordu. Beklediğimizden daha
iyi gidiyordu. Böyle olunca biz de
işi daha bir şevkle yapıyorduk. 2011
yılında da bu tesisi kurdum, burada
devam ettim.”
Sonraki yıllarda mesleğe ilginin de
artmasıyla bilimsel araştırmaya giriştiğini belirten Çalıksoy, “Sürüden
daha iyi verim alabilmek için Sivas
Kangal bölgesinden damızlık koyun
ve koç getirdim. Kangal bölgesinden
getirdiğim koyunlarda ikizlik oranı
fazlaydı. Bu azimle bugünlere geldik.
Şu anda işletmemizde 800 koyun
ve 600 kuzumuz var. Önümüzdeki
sezona da 800 koyundan 900 kuzu
bekliyoruz. Böyle bir duruma geldik.” diye konuştu.
Eşi ve 2 oğluyla mesleğini severek
yaptığını ve bugünlere gelmesinde
en büyük etkenin aile birliği olduğunu vurgulayan Çalıksoy, hayvanlarına yazın serin, kışın sıcak tuttuğu
için kazdığı inlerde baktığını aktardı.

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, bu yıl Şubat ayında bir dizi
kooperatif ziyareti kapsamında gittiği İzmir Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan
Aşağıkırıklar Tarım Kredi Kooperatifinde
ortakların taleplerini dinlerken, önerilerini
de değerlendirdi.
Kacır, 54 yıllık Tarım Kredi Kooperatifi
ortağı Şerif Ahmet Kaysı ile hasbihal ettikten sonra mesaisine devam etmek üzere
Ankara’ya dönüşünde ise büyük bir sürprizle karşılaştı.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyete
dair Kaysı’nın el yazısıyla kaleme aldığı
teşekkür mektubu ile duygulanan Kacır,
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 850 bin ortağına hizmet etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Yıllardır ortağı bulunduğu ve hizmet aldığı kooperatifin, Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından ziyaret edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren
Şerif Ahmet Kaysı, mektubunda şu cümlelere yer verdi:
“Ziyaretinizde dert ve önerilerimizi dinlediniz. Önerilerimizi aynen uyguladınız.
Ben 54 yıllık bir kooperatif ortağıyım. Bunca sene içerisinde Yönetim Kurulu Başkanını kooperatifimizde görmedim. Bunun
içindir ki sizlere ne kadar teşekkür etsem
azdır ve bu tarihi hizmetlerinize devamınızı beklerim. Allah yardımcınız olsun.”
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Tarım Krediden Kurban
vadeli yem kampanyası
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, besicilik yapan yetiştiricilerin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besi yemi ihtiyaçlarının
faizsiz olarak karşılanması amacıyla kampanya başlattı.

Ü

lke tarımının öncü kuruluşu Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri, geniş dağıtım kanalı ve
örnek çalışmalarıyla üreticileri desteklemeye
devam ediyor. Tarım Kredi, yaklaşan Kurban
Bayramı öncesi, besicilik yapan yetiştiricilerin besi yemi ihtiyaçlarına yönelik kampanya
düzenledi.
Kurban Vadeli Yem Kampanyası hakkında
bilgi veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma
hayvan yemlerinin, Kurban bayramına kadar
faizsiz olarak kredilendirileceğini söyledi.

FAIZSIZ 45 GÜN VADE
Kurban Vadeli Yem Kredisi kullanacak
ortaklara vade süresi olan 45 gün boyunca hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacağını kaydeden Poyraz “Kampanyamızdan
yararlanmak isteyen ve besicilik yapan
ortaklarımız, 31 Temmuz 2020 tarihine
kadar ortağı oldukları kooperatife müracaatta bulunabilirler” dedi.

BESICILERE NEFES
ALDIRACAK KAMPANYA
Kampanyanın, besicilikle uğraşan ve
Kurban Bayramını bekleyen küçük ölçekli besiciler için can suyu niteliğinde
olduğunu ifade eden Poyraz, şunları
söyledi:
“Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük
ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek
vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada yaşanan
olumsuzluklardan
etkilenmemeleri,
Kurban Bayramına kadar ihtiyaçlarının
aksamadan karşılanabilmesi amacıyla
bu kampanyayı düzenledik. Bir buçuk
asırdır ülke tarımının en büyük destekçisi olan Tarım Kredi, her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edecek.
Amacımız tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın ekonomik
kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülke
insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak.”

‘Uydu Tarla Takip Sistemi’ İzmir’de test edildi
D

Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı üreticiler,
“Uydu Tarla Takip Sistemi” ile tarlalarını ve
yetiştirdikleri ürünleri her yerden takip edebilecek.
aha verimli, kaliteli ve risksiz tarımsal üretim için Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca
geliştirilen “Uydu Tarla Takip Sistemi”, İzmir Bölge Birliği faaliyet sahasındaki kooperatiflerde test edildi.
Tarladaki ürünlerin güncel olarak verim ve gelişim takibi ile
geçmiş dönem karşılaştırmalarının yanı sıra ilaçlama, gübreleme ve su problemlerini harita üzerinden görerek zirai riskli
bölgeler hakkında yorumlar alınabildiği yazılımın saha testleri
İzmir Bölge Birliğinde yapıldı.
Merkez Birliği Yazılım ve Veri Yönetimi Müdürü Özkan Çelikten ile İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Önol’un katılımı, yazılım uzmanları ve ziraat mühendislerinin destekleriyle
birçok kooperatifte, farklı ürün desenlerinde yapılan test sonuçlarının başarılı olduğu gözlemlendi.
Çiftçilerin teknoloji ile buluşması önemli bir adım olan bu uygulamanın Tarım Kredi Kooperatiflerine ciddi katkı sağlayacağına inandığını dile getiren İzmir Bölge Müdürü Mehmet Aksoy,
uygulamanın Kuruma ve ortaklara hayırlı olması temennisinde
bulundu. Gerek kooperatif personelinin gerekse de ortakların
tamamlanan bu projeden heyecan duyduğunun da altını çizen
Aksoy uygulamanın, KORBİS mobil uygulaması üzerinden devreye alınması ile çiftçilere ve ülkemiz tarımına çok fazla katma
değer sağlayacağını söyledi.

Hassas tarım için uzaktan algılama teknolojisinin sağladığı en önemli faydanın, ürün çeşidi, sezon ve fenolojik safhadan bağımsız olarak, ürünün tarlanın tümüne yayılmış
konumsal durumuna göre verimlilik ve gelişim dağılımının
tespitine olanak vermesi olduğunu belirten Merkez Birliği
Yazılım ve Veri Yönetimi Müdürü Çelikten de tarlanın her
yerinde iyi kalite sağlamak ve yüksek ürün hasadı yapabilmek için “Uydu Tarla Takip Sistemi”nin önemini vurguladı.
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Çiftçilerin yüzü gülüyor...
Arpa eken çiftçiler, ürünlerini hasat etmeye başladı. Ankara’nın Bala ilçesinde arpa hasat eden çiftçi Enver Karabay, hasattan
ve dönüm başına verimden memnun olduklarını söyledi. Tarım Kredi personeli ise ekim döneminden beri kontrol ve denetim
yaptıkları tarlalarda çiftçilerle beraber hasada eşlik ettiler.

A

nkara’da 2020 yılı arpa hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle başladı. Dekar
bazında 350-400 kilogram verim elde
edildiği öğrenildi. Bala ilçesinde Haziran
ayının son günlerinde başlayan hasatla
birlikte kırsal alanda büyük bir hareketlilik başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri
personeli de sözleşme yapılan çiftçilerle
birlikte tarlalarda hasat sevincini yaşadı.
20 yıldır çiftçilik yapan Enver Karabay, hasadın gelmesiyle birlikte yüzlerinin güdüğünü söyledi. 3 gündür hasat
yaptıklarını belirten Karabay, “Bizim
için hasat bir hafta daha sürecek. Tarım
Kredi Kooperatifleriyle anlaşarak sözleşmeli tohum üretimi gerçekleştirdik.
Tarım Krediyle çalışmaktan memnunuz.
400 kilo dönümde arpa elde ettik. 3,4 bin
ton ürün elde etmeyi planlıyoruz ve tamamını Tarım Krediye vereceğiz. Bu yıl
pandemiden dolayı bazı sıkıntılar yaşadık. Bütün ihtiyaçlarımızı Tarım Kredi
karşıladı.” diye konuştu.

ORTAKLARLA SÖZLEŞMELI
TOHUM ÜRETIMI
Kooperatif olarak bu yıl tohumluk
arpa üretimi konusunda ortaklarla sözleşme imzaladıklarını belirten Sofular
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Günkan Ayrım, “6 bin 500 dönüm üzerinde
çiftçilerimizle sözleşme imzaladık ve 2,5
bin ton civarında verim bekliyoruz. Ortalama verimin üzerine çıkacağız.” dedi.

ORTAKLARIMIZLA IYI
BIR ILETIŞIM KURDUK
Ortaklarla iyi bir iletişim içinde olduklarını vurgulayan, Ayrım, “Ürünlerimizi Tareks’e tohumluk olarak vereceğiz. Onlar da üretim süreçlerinde
bize yardımcı oldu. İyi ürün elde etmek için çok emek harcadık ve sürekli
ortaklarımızla tarlalarda kontroller
yaptık. İlacın, gübrenin ne zaman ve
hangi miktarlarda atılacağını mevsim
koşullarına göre belirledik. Mağduriyet yaşanmaması için çok uğraştık ve
başlayan hasatla birlikte meyvelerini
toplamaya başladık. Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.”
şeklinde konuştu.
Bölge Birliği Yönetmeni Durmuş
Akbaş ise başlayan hasatla birlikte üreticinin yanında olduklarını belirterek,
“Bölge Birliği olarak sadece hububat
değil, bakliyat üretimi konusunda da
sözleşmelerimiz var. Kırmızı mercimek, nohut gibi ürünlere de yoğunlaştık. Polatlı’da soğan için sözleşme
imzaladık. Ayrıca tohumluk haricinde
yemlik arpa için de ortaklarımızla sözleşmelerimiz var ve yem fabrikalarımıza yemlik arpaların sevkiyatını yaptırıyoruz. Ortaklarımız çok memnunlar
ve ödemeleri aksatmadan yapıyoruz.
Müstahsil makbuzun hazırlanmasının
ardından 7 gün içinde paralar hesaplara yatıyor.” dedi.

Ülke tarımı için önemli
bir yer tutan İç Anadolu
Bölgesi’nde çiftçilerin yüzünü güldüren hububat
hasadı Ankara Bala’da
başladı.
Çiftçilerin hasat sevincine Tarım Kredi Kooperatifleri personeli de eşlik
etti. Ortaklarla yaptıkları sözleşme gereği bir yıldır tarlalarda kontrol ve
denetim yapan personel
hasat anında da çiftçileri
yalnız bırakmadı.
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Tarımsal girdilerde sabit oranlı kredi dönemi
5,5’ten 4,5’e indirdik. Geçen yıl yem, tohum ve gübrede başlatılan sabit oranlı kredi uygulamasının, yeni düzenlemeyle
akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde
genişletildi. Halihazırda akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdilerde sabit oranlı kredinin üreticilerimize maliyeti
yıllık yüzde 4,5; dört yıla kadar vadeli olarak kullandırılan
yatırım kredilerinde ise kredinin üreticilerimize maliyeti
yıllık yüzde 6’dır.” diye konuştu.

“FAİZSİZ SİSTEME GEÇMEK İÇİN
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

G

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
tarımsal girdilere uygulanan sabit kredi oranının yüzde 5,5’ten 4,5’e
indirildiğini belirterek, “Geçen yıl yem, tohum ve gübrede başlatılan
sabit oranlı kredi uygulaması, yeni düzenlemeyle akaryakıt hariç tüm
tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletildi.” dedi.
enel Müdür Poyraz, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi’nin
tarımsal üretimde devamlılığı sağlamak için atılımlarına
devam ettiğini söyledi. Kooperatif ortaklarının kredi oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için geçen yıl tarımsal girdilerin
temininde sabit oranlı kredilendirme uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Poyraz, bu süreçte yaklaşık 160 bin
üreticiye toplam 1.2 milyar lira tutarında sabit oranlı kredi
kullandırıldığını aktardı.
Poyraz, geçen iki yıllık dönemde Türkiye’de hızlı bir kur
artışı ve buna bağlı olarak da kredi oranlarında artış olduğunu işaret ederek, değişken kredi oranları nedeniyle üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığını kaydetti.
“Girdiyi verdikten sonra, hasat döneminde parasını alır-

İzmir Bölgeden
ihracat amaçlı
kiraz alımı

İ

zmir Bölge Birliğine bağlı Ören Tarım Kredi Kooperatifince ilk defa ihracatlık kiraz alımı gerçekleştirildi.
İzmir Bölge Müdürü Mehmet Aksoy alım merkezini
ziyaret ederek, “Bölge Birliğimizce ortak ürünlerinin
değerlendirilmesi kapsamında ilk defa ihracatlık kiraz
alımını gerçekleştirdik.” dedi.
Üreticilerin hem ürünlerinin değerini bulması açısından hem de piyasa regülasyonu açısından uygulamadan
çok memnun olduklarını ifade eden Aksoy, İzmir Bölge
Birliği olarak 2019 yılında 105 milyon TL tutarında gerçekleştirilen ürün değerlendirme faaliyetlerinin 2020
yılında 300 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini
kaydetti.

ken, faiz yükselmişse oran da yükseliyordu. Bunu gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yaptık.
Güzel bir çalışma sağladık. Bakanlığın finansman kararnamesi kapsamında destekleriyle bizim uygulamalarımızı örtüştürdük. İlk etapta sertifikalı tohum, karma hayvan yemi
ve kimyevi gübrede başlattığımız uygulamaya, Mayıs 2020
itibariyle zirai ilaç ve modern basınçlı sulama sistemlerini
de dahil ettik.” ifadelerini kullanan Poyraz, tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarının süreceğini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının uygun koşullarda finansmana erişimi için piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerini belirten Poyraz, “Bu çerçevede daha
önce tarımsal girdilere uygulanan sabit kredi oranını yüzde

Poyraz, hedeflerinin Tarım Kredi’de faizi minimuma indirmek hatta tamamen kaldırmak olduğunun altını çizerek,
şunları kaydetti:
“Kullandırdığımız sabit oranlı kredi miktarı artarak devam
edecek. Tarım Kredi olarak tarımsal üretimde faizsiz bir sisteme geçmek için çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda sigortacılık alanında Bereket Tekafül ile ilk adımı attık. Geleneksel
sigortacılığın aksine tekafül sistemi İslami finans ilkeleriyle
tam uyumlu faizsiz bir anlayışla çalışmaktadır. Tekafül sigortacığılı, kooperatifçlikte olduğu gibi yardımlaşma, dayanışma
ve paylaşımı amaçlayan sigortalıların, katılımcı kimlikleriyle
dahil oldukları havuz modelidir. Geleneksel sigortacılıktan
farklı olarak tekafül havuzunda hasar sonrası oluşacak bakiye
üzerinden prim iadesi imkanı bulunmakta, fonlar ise faizsiz
yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.”

“PANDEMI SÜRECINDE TARIMSAL GIRDIDE
AKSAMA YAŞANMADI”
Poyraz, dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince tarımsal üretimin aksamaması için
gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizerek, bu süreçte temel
girdilerin çiftçiye ulaştırılması anlamında hiçbir eksiklik yaşanmadığını aktardı.
Salgın sürecinde piyasada gıda tarafında çok ciddi dalgalanmalar, fiyat artışları olduğunun altını çizen Poyraz, “Biz Kooperatif Marketlerimizde kendi ürettiğimiz ürünler noktasında
fiyatlarımızı hemen hiç artırmadık. Piyasa regülasyonu anlamında bunu yapmamız lazım. Zaten kooperatif olmak sadece
üretici tarafında değil, tüketici tarafında da bir denge oluşturmayı gerektiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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Tarım Kredispor şampiyon oldu
Ankara 2. Amatör Kümede mücadele
eden Tarım Kredispor, Türkiye Futbol
Federasyonunun kararıyla 2019-2020
sezonunun şampiyonu ilan edildi. Tarım Kredispor, önümüzdeki sezon 1.
Amatör Kümede mücadele edecek.

T

ürkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 2. Amatör Küme’nin kalan maçlarının oynanmamasına ve ligin ara verilen tarihe kadar oynanan
maçlarla tesciline karar verdi. Bu sonuçla ilk 3 maçta gol yemeden 29 gol atarak
büyük dikkat çeken
Tarım Kredispor, 2.
Amatör Küme 20192020 sezonu şampiyonu oldu.
Futbol İl Temsilciliği
ayrıca 2020-2021 sezonu
için 2.Amatör Kümenin
oluşturulmaması ve katılım gösterecek kulüplerin 1.
Amatör Kümeye dahil edilmesi yönünde karar aldı. Alınan kararla Tarım Kredispor,
önümüzdeki yıl 1. Amatör Kümede mücadele etme hakkı kazandı.

POYRAZ, FUTBOLCULARI
TEBRIK ETTI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, şampiyon olan Tarım Kredispor oyuncularını tebrik ederek, “Futbol İl Temsilciliğinin kararı ile
2. Amatör Kümenin tescil edilmesi ile takımımız resmen
şampiyon oldu. Pandemi sürecinden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de etkilendi. Bu nedenle amatör liglerde
kalan maçların oynanmaması kararı verilmişti. Oyuncularımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Ancak iddialı bir takım kurmuş ve çok iyi bir başlangıç yapmıştık.
Emeğimizin karşılığı olarak şampiyonluğumuzun tescili
bizleri mutlu etti. Teknik direktörümüz Çağlayan Özat
başta olmak üzere tüm takımımızı tebrik ediyorum” dedi.

“1. AMATÖR KÜMEDE DE
KENDIMIZI ISPAT EDECEĞIZ”
Fair-play ruhuyla, 1. Amatör Lig’e yükselmek amacıyla
bir takım kurduklarını belirten Tarım Kredispor Kulüp
Başkanı Davut Arpa, “Takımımız ne kadar güçlü olduğunu oynadığı 3 maçta da gol yemeyerek herkese gösterdi.
Ligin devam etmemesi bizleri üzse de, sağlık her şeyden
önemli. Takımımızın şampiyon ilan edilmesi ve seneye
1. Amatör Kümede mücadele edecek olması bizleri çok
memnun etti. 2020-2021 sezonu için de iddialı bir takım
kurarak kendimizi ispat edeceğiz” diye konuştu.
Eylül ayında başlaması planlanan 1. Amatör Kümede
mücadele edecek kadroyu kurmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Teknik Direktör Çağlayan Özat, “Kulüp Başkanımız Davut Arpa’nın talimatıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1. Amatör Küme için iddialı bir kadro
kurmak istiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi ligde dikkat
çeken bir takımla mücadele etmek istiyoruz. Aynı heyecanla hazırlıklarımızı yapacağız.” ifadelerini kullandı.
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Doğunun tarım başkentinde kayısı hasadı başladı
“BU KAYISININ TADINA DOYUM
OLMUYOR”

K

Iğdır’daki yaklaşık 39 bin dönüm alanda yetiştirilen kayısıların hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. Üreticilerden Fatih Aksoy: “Hasat başladı, ilk kayısılar
dışarıdan gelen alıcılar tarafından toplanmakta. Bu kayısının bir özelliği var,
dünyada da Iğdır’da da lezzeti tektir.” dedi.
ayısı üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden olan
Iğdır’da, bu yılki ürünlerin hasadı başladı. Sahip olduğu
coğrafi şartları ve iklimiyle birçok sebze ve meyvenin yetişmesine olanak sağlayan Iğdır’da kayısı hem üreticiler
hem de kentin ekonomisi açısından ayrı bir öneme sahip.
Yetiştirilen birçok tarım ürünü nedeniyle “Doğunun tarım başkenti” olarak adlandırılan kentte, yaklaşık 39 bin

dönüm alanda kayısı üretimi gerçekleştiriliyor.
Iğdır’a özgü aromasıyla bilinen ve sadece sofralığı bulunan şalak kayısısının da içinde yer aldığı kayısı ağaçlarında bu yıl yaklaşık 40 bin ton hasat bekleniyor.
Halk arasında “sarı elmas” adıyla anılan kayısının Iğdır’daki hasadı verimli geçiyor. Kayısı, alıcılarca bahçesinde kilosu yaklaşık 5 liradan alınıyor.

Çalpala köyünde kayısı bahçeleri bulunan çiftçi Fatih Aksoy,
yaptığı açıklamada, “Hasat başladı, ilk kayısılar dışarıdan gelen
alıcılar tarafından toplanmakta. Bu kayısının bir özelliği var,
dünyada da Iğdır’da da lezzeti tektir.” dedi.
Toplanan kayısıların hemen başka bölgelere satıldığını belirten Aksoy, “Büyük şehirlerden çok fazla talep var. Türkiye içinde
birçok noktaya gönderiliyor. Ayrıca Rusya gibi belirli noktalara
ithalatı yapılıyor. Kayısımız sofralıktır, tadına doyum olmaz.”
diye konuştu. Kayısının daha hasadı yapılmadan müşterisini
bulduğunu aktaran Aksoy, şöyle devam etti:
“Kayısının damak tadı çok güzel. Ayrıca hediyelik olarak da
gönderenler oluyor. Iğdır kayısısı çiftçinin gelir konusunda çok
büyük bir destekçisidir. Hasat başladığı zaman Iğdır’a birçok ilden ticaret için gelenler oluyor. Kayısıyı birçok ile, eşe, dosta da
gönderiyoruz.”
Kayısı ihracatçılarından Hantemur Ölçer de “Kayısıları topladıktan sonra tezgahlarda kalitesine göre seçiyoruz ve ayrı yerlere
gönderiyoruz. Bu kayısı bu şekle gelene kadar belli bakımlardan
geçiyor, çok zahmetli bir süreç. Hasattan sonra bir de düzenleme
yapıyoruz, bu şekilde müşterilerimize sunuyoruz.” diye konuştu.

“HASATTAN MEMNUNUZ”
Bitlis’ten kayısı toplamak için Iğdır’a gelenlerden Cemal
Kırat, Iğdır’a her yıl geldiklerini ve kayısı topladıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Iğdır’ın kayısı kalitesi çok güzeldir, başka yere benzemez. Iğdır kayısısını yiyen bir daha vazgeçmez, kalitesi
bir numaradır. Biz burada topladığımız kayısıları genelde
İstanbul, Trabzon ve Samsun’a gönderiyoruz. Hasattan
memnunuz, gayet verimli geçiyor.”

Mut’lu kadınların zorlu hasat mesaisi
Mersin’in Mut ilçesinde hasadına devam edilen kayısı, kadın tarım işçilerinin gelir kapısı oldu. İşçilerden Tuğba
Çabuk: “Burada kadınlar yaz ve kış
çalışır, boş durmayız” diye konuştu.

M

ersin’in Mut ilçesinde bahçelerde kayısı hasat eden kadın
tarım işçileri, sıcak havaya rağmen sürdürdükleri zorlu
mesaileriyle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin’in Mut ilçesinde, ürün hasadında çalışan kadınlar, sabahın ilk ışığıyla bahçelerin
yolunu tutuyor. Çukurova’nın sıcağına aldırış etmeden
hummalı çalışma içerisine giren kadınlar, özenle topladıkları kayısıları kasalara yerleştiriyor.
Buradan alınan kayısılar önce ilçe haline götürülüyor,
ardından kadınlar tarafından paketlendikten sonra yurt
içi ve yurt dışına gönderiliyor. Günlerinin büyük bölümünü kayısı toplamayla geçiren kadınlar, kazandıkları
parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

KADIN IŞÇILER ÇALIŞMAKTAN
MEMNUN
İşçilerden Tuğba Çabuk, sabahın ilk ışığıyla çalışmaya
başladıklarını söyledi.

Öğlene kadar kayısı topladıklarını dile getiren Çabuk, “İlçe haline getirilen kayısıları ambalajlıyoruz. Ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Eşlerimize yardımcı oluyoruz.
Evde boş durmaktansa faydalı iş yapmak iyi oluyor. Günümüzü değerlendirmiş oluyoruz. Burada kadınlar yaz ve kış
çalışır, boş durmaz.” diye konuştu.
Yaklaşık 15 yıldır kayısı hasadı döneminde bahçelerde
işçilik yapan Durdu Özdemir de çalışmanın güzel olduğunu belirterek, “Evimize katkımız oluyor. Vaktimizi de boşa
geçirmemiş oluyoruz. Çalıştığımız için mutluyuz. Burada
emek veriyoruz ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Eşimize
destek oluyoruz. Sadece kayısı zamanında değil incir, erik,

zeytin hasadında da çalışıyoruz. Buradaki işimiz bittiğinde
ev işlerimizi yapıp çocuklarımızla ilgileniyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Nesibe Yıldırım ise eğlenceli şekilde çalıştıklarını, kendisinin de paketleme yaptığını anlattı.
Yaz tatilini çalışarak geçirdiğini dile getiren Yıldırım, “Yeri
geldiğinde arkadaşlarımıza yükleme zamanında yardımcı
oluyoruz. Hep beraber çalışma içerisindeyiz. Buradan kazandığımla kendi ihtiyaçlarımı alıyorum.” diye konuştu.
Gülbahar Şan ise sabah bahçede kayısı topladığını daha
sonra da paketleme işinde çalıştığını dile getirerek, bundan
mutluluk duyduğunu belirtti.

