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BASIN AÇIKLAMASI 
Ziraat Bankası’ndan Küçükbaş Hayvan Varlığını 

Artıracak İşbirliği 
Ziraat Bankası, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve  

küçükbaş hayvan varlığının arttırılması amacıyla Tokat Valiliği ile  
“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi İşbirliği Protokolü imzaladı.  

 
Ziraat Bankası, tarım sektörünün geliştirilmesi ve yeni iş modellerinin uygulanması amacıyla yaptığı 
işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Tokat ili ve ilçelerinde Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı 
koyun varlığının arttırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi 
amacıyla Tokat Valiliği ile işbirliği protokolü imzaladı. 
 
Projenin adı: Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var 
Tokat Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan ve bu alanda bir ilk olan işbirliği çerçevesinde, 
Valiliğin koordinasyonuyla, Tokat il ve ilçelerinde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş 
koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticiler ile bu üreticilerin damızlık koyun 
alabileceği işletmeler belirlenecek. Valilik, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime 
göndereceği hayvanları da uygun fiyatlarla satabilmesi için de devrede olacak. Bu amaçla asgari üç 
yem firması ve asgari üç et alımı yapacak firma belirlenerek üreticilere duyurulacak. Üreticiler ihtiyaç 
duydukları yemi uygun maliyetle alırken, etlik hayvan satışı için de avantajlı bir pazara sahip 
olacaklar. Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine 
katkı sağlanması; dişi hayvanların ise sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedefleniyor. 
 
Uygun Koşullarla Kredi İmkanı 
Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandıracak. Bu kapsamda, 
damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması 
amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandıracak. Bu kapsamda her üretici 150.000 TL’ye 
kadar kredi kullanacak. Kredilerin teminatını Kredi Garanti Fonu kefaleti oluşturacak. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sübvansiyonlarla, üreticilerin 100.000 TL’ye kadar olan 
kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebilecek. 
 
Projenin Hedefi: 
Söz konusu proje ile tamamı Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı anaç hayvanlardan oluşan 100.000 
başlık bir sürüye ulaşılması ve çevrede yeni oluşturulacak sürüler için gerekli damızlık hayvan 
ihtiyacının buradan karşılanması hedefleniyor. Proje daha sonra diğer illerde de gerçekleştirilecek 
işbirlikleri ile yaygınlaştırılacak. 
 
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı: ”Beş Yılda 500 Bin Koyunu Tokatlı Yetiştiricilerimizle Buluşturmayı 
Hedefliyoruz” 
Tokat Valisi Dr. Okan Balcı gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili olarak “Tokat, yedi büyük ovası, iki büyük 
nehri, yetişmiş insan potansiyeli, mümbit arazileri, sahip olduğu iklim şartları, üretim alanları, 
yaylaları ve meraları ile bir tarım şehri. Valiliğimiz koordinesinde Ziraat Bankası ile protokol imzaladık 
ve bir sistem kurduk. Projemizin bu seneki uygulamasında 100 bin koyuna ulaşmayı planlıyoruz.  
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Tokat’ta koyunculuğu geliştirmek amacıyla başlattığımız projemizde beş yıl içerisinde ise 500 bin 
koyunu Tokatlı yetiştiricilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Projeye emeği geçen Ziraat Bankası 
yetkililerine, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tokat’taki mensuplarına ve emeği geçen bütün mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çiftçimizi, üreticimizi seviyoruz, onların yanında olmaktan ve 
onlara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Proje, ilimize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.  
 
Ferhat Pişmaf: “Valilik ve Banka İşbirliğiyle Tedarik, Pazar Ve Finansman Sorunu Kalkacak, Üretici 
Kazanacak” 
Proje hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Hayvancılık 
alanında da üreticilerimizi güçlü şekilde desteklemeye ve geliştirdiğimiz projelerle ülke tarımına katkı 
sunmaya devam ediyoruz. Bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla geliştirdiğimiz 
projelerin ilki olan bu proje aynı zamanda bir Valilikle işbirliği içermesi açısından da ilk olma özelliğini 
taşıyor. Tokat Valimiz Sayın Ozan Balcı projenin hayata geçirilmesi ve organizasyonu için tüm kamu 
kurumlarının yereldeki yöneticilerini seferber ettiler. Tüm süreçleri de günü gününe sıkı şekilde takip 
ve kontrol ediyorlar. Üreticilerimize kullandıracağımız kredilerin tamamı Hazine ve Maliye 
Bakanlığımızın sübvansiyon desteği verdiği düşük faizli kredilerdir. Bu yönüyle finansman maliyeti 
oldukça düşük olacak.  
 
Teminat tarafında da Kredi Garanti Fonu kefaleti alınacak. Proje kapsamında 150.000 TL’ye kadar 
kullandıracağımız kredilerde özkaynak katkısı aramayacağız. Projeyle üreticilerimiz son derece 
uygun şartlarla kredi kullanarak bölgelerine adaptasyon sağlamış ırklardaki hayvanlarla sürülerini 
büyütecek, uygun şartlarla yem alıp, uygun şartlarla hayvanlarını satabilecekler. Valilik ve Banka 
işbirliğiyle finansman, tedarik ve pazar sorunu kalkacak, üreticilerimiz kazanacak. Ramazan Bayramı 
öncesinde üreticilerimize hayvan teslim edilmeye ve kredileri kullandırılmaya başlandı. Projeden 
1500’ün üzerinde üreticimizin yararlanacağını öngörüyoruz. Tokat Valiliğimizle ilkini 
gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğini diğer illerimize de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projenin ülkemize 
ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 
 

            ZİRAAT BANKASI 

            Genel Müdürlüğü 
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