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         21 Aralık 2018 

BASIN AÇIKLAMASI 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Büyüyor 

 
Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı 
öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci 
kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi 
Ankara, Adana ve Şanlıurfa’dan sonra Bursa’da da ders zilini çaldı.  
 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin 2018 yılındaki son durağı olan Bursa’daki tanıtım ve imza 
töreni Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törende konuşan Ziraat 
Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan “Bugün; “Bir bankadan 
daha fazlası” marka vaadimize layık olabilmek amacıyla, Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin 
heyecanını yaşıyoruz. Ziraat Bankası olarak kuruluşumuzdan itibaren her zaman ülke tarımının 
yanında olduk. Yalnızca güneşli günlerde değil, bulutlu ve yağmurlu günlerde de üreticilerimizi 
hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sektörün ve üreticinin gelişimi için, sürekli olarak kendimizi 
yeniledik. Dünya ticaret savaşlarını, ülkemize yönelik kur ataklarını yaşadığımız ve içinden 
geçmekte olduğumuz şu dönemde dahi, tarım üreticilerimizi korumaya, tarımsal yatırımları ve 
üretimi desteklemeye, dünden daha güçlü şekilde devam ediyoruz.  
 
Ziraat Bankası olarak, yalnızca tarımsal üretimi hedef alan stratejimizi, tarladan tabağa/tarladan 
sanayiye kadar olan süreci de kapsayacak şekilde, tarımsal değer zincirinin finansmanı olarak 
değiştirdik. Bankamızdaki değişim ve dönüşüm sürecinde tarım finansmanından hiçbir zaman geri 
durmadık. Halen, ülkemizin en çok kredi veren Bankası olduğumuz gibi, tarım sektörünün 
finansmanında da tüm bankalar arasında %65 payla sektörün en büyük oyuncusu olmaya devam 
ediyoruz. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da bu 
sektörde çalışmayı düşünen ya da halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı 
sağlayarak, ülkemiz tarımı için geleceğin tohumlarını atıyoruz” dedi.   
 
Törende söz alan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili “Ziraat Bankası 
Genç Çiftçi Akademisi ile Türk Tarımına yatırım yapacak ve katkı verecek gençleri konunun uzmanı 
kişilerle buluşturarak eğitimin önemini bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Ziraat Bankası tarafından 
geliştirilmiş olan, Banka-Üniversite işbirliğine dayalı bu eğitim programının hayırlı olmasını 
temenni eder, başta Ziraat Bankası yetkilileri olmak üzere, eğitim programında görev alan öğretim 
üye ve yardımcılarına ve diğer emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, eğitime katılan 
kursiyerlere başarılar dilerim” dedi 

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat PİŞMAF konuşmasında özetle, “Eylül ayında 
Ankara’da başlattığımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ni Ankara, Adana ve Şanlıurfa’dan 
sonra Bursa’da da hayata geçirdik. Üniversitelerimizle birlikte öğrencilerimize önemli katkılar 
sağlayacak şekilde ciddi programlar hazırladık. Yalnızca gençlerimizin değil, tüm yaş gruplarının 
Genç Çiftçi Akademisi’ne gösterdiği ilgi ve aldığımız başvuru sayıları heyecan verici düzeyde. Hatta, 
başvuru yaptıktan sonra beni ne zaman çağıracaksınız şeklinde aldığımız telefonlar, gençlerimizin 
bu tür programlara ne kadar ihtiyaç duyduklarını ve doğru yolda olduğumuzu bizlere gösteriyor.  
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Programlarımıza katılmak isteyen gençlerimizin, Ziraat Bankası’nın internet sayfasını ziyaret 
ederek, başvuru formunu doldurmaları yeterli. Genç Çiftçi Akademisi’ni 2019 yılından itibaren hem 
farklı illere yayıp, hem de yeni üretim konuları ekleyerek daha da zenginleştireceğiz.” dedi. 
 
Törende Genç Çiftçi Akademisi öğrencilerinden Pınar Coşkun ve Fatih Çağla Dalyan da söz aldılar. 
Genç Çiftçi Akademisi öğrencisi Pınar Coşkun “Alacağımız dersler ve eğitim programı, bizim için ne 
kadar ciddi bir emek harcandığını bana ve arkadaşlarıma çok açık gösteriyor. Burada alacağımız 
eğitimler bizim için çok değerli. Genç arkadaşlarımızın Genç Çiftçi Akademisi’ni takip etmelerini ve 
yatırım yapmayı düşündükleri alanla ilgili eğitimlere mutlaka katılmalarını şimdiden tavsiye 
ediyorum” dedi. 
 
Genç Çiftçi Akademisi öğrencilerinden Fatih Çağla Dalyan ise  “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi 
projesini duyunca hemen başvuru yaptım. Ziraat Bankası’na bizlere inanarak böyle bir projeyi 
gerçekleştirdiği için tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi 
 

Genç Çiftçi             Akademisi 
 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi nedir? 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını 
taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli 
genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat 
Bankası tarafından geliştirilmiş olan, Banka – üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir 
eğitim programıdır. 
 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin amacı nedir? 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, 

-          Gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı, 

-          Gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi, 

-          Halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı, 

-          Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi, 

-          Tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden 

kazanmayı amaçlamaktadır. 

 

Kimler yararlanabilir? 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nden, 

-          Üretim konusuyla ilgili teknik bilgisini arttırmak, 

-          Yeni tarımsal yatırım yapmak, 

-          Mevcut tarımsal işletmesini büyütmek veya geliştirmek, 

-          Bir tarımsal işletmede çalışmak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan Genç Çiftçiler ve 

Genç Çiftçi adayları yararlanabilir. 

Eğitim ücretli mi? 
Eğitim için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Tüm eğitim ve eğitim materyalleri ile ilgili masraflar Ziraat Bankası tarafından karşılanmaktadır. 
Eğitim boyunca katılımcılara belirli miktarda yemek ücreti ödenecek, konaklama ihtiyacı olması 
halinde anlaşmalı otellerdeki konaklama giderlerine katkı yapılacak ve eğitim süresince ücretsiz 
olarak hayat ve sağlık sigortası yaptırılacaktır. 
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Başvuru şartları nelerdir? 

Genç Çiftçi Akademisi’ne başvuru koşulları şunlardır: 
-          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

-          Türkiye’de yerleşik olmak 

-          18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak 

-          Asgari lise mezunu olmak 

-          Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini 

büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek 

-          Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak 
-          Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak 

Kimlere öncelik verilecek? 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne başvuranlar arasında aşağıdaki özellikleri taşıyanlara 
öncelik verilecektir: 

-          Kadın çiftçiler/çiftçi adayları 

-          Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları 

-          Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar 

 
Hangi konularda eğitim verilecek? 

Eğitim konularının, ülkemizde özellikle kaliteli yatırıma, üretime ve ara elemana ihtiyaç duyulan 
alanlar olması hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak aşağıdaki konularda eğitim verilmesi 
planlanmaktadır: 

-          Büyükbaş Süt Hayvancılığı 

-          Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 

-          Örtüaltı Tarımı 
 

Eğitim süreci nasıldır? 
Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır. 
Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat 
Bankası’nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta 
sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya 
ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır. 

Her biri 20 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek eğitimler haftanın altı günü devam edecek ve devam 
zorunluluğu bulunacaktır. Teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda katılımcılar sözlü/yazılı sınava 
tabi tutulacaktır. 
 

Eğitimin içeriğinde neler var? 
Genç Çiftçi Akademisi’nin teknik eğitim aşaması iki bölümden oluşmaktadır: 

1.      Üretim konusuna özel teknik bölüm 

o   Faaliyetin tanıtımı 

o   Faaliyetle ilgili (bitki, hayvan, bina, makine ekipman vb.) unsurlar 

o   Yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi 

o   Üretim, pazarlama, satış zinciri, gıda güvenliği 

2.      Ortak konular 

o   Yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi 

o   Finansal okuryazarlık 

o   Finansman (kredi – teşvik – hibe ve destekler) 
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o   İşletme/çiftlik yönetimi ve kayıt sistemi 

o   Tarım sigortaları 

o   Ortak iş yapma kültürü 

Eğitim boyunca akademik bilgilerin yanısıra ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik bilgiler 
verilecek ve konularında uzman kişilerin katılımı ile eğitimler desteklenecektir. 

 
Kimler Başarı Sertifikası alabilecek? 

Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda programlarını tamamladıktan sonra yazılı ve 
sözlü sınava tabi tutulacak, programı başarı ile tamamlamaları halinde Ziraat Bankası Genç Çiftçi 
Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabileceklerdir. 
 

Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası ne kazandıracak? 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası, Ziraat Bankası ve eğitimi veren 
üniversitenin onayını taşıyacaktır. Bu yönüyle her şeyden önce programı başarıyla tamamlayıp, 
Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler için hayat boyu önemli bir referans olma niteliği 
taşımaktadır. 
 

Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler, kendi yatırımlarını yapmak için Ziraat Bankası’nca 
uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanarak yatırım yapmak suretiyle kendi işletmelerine 
sahip olabilecektir. 
 
Aile işletmesinde ya da kendi adına mevcut işletmesinde tarımsal faaliyet yapmakta olan ve 
Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler de işletmelerini geliştirmek için Ziraat Bankası 
tarafından uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanabileceklerdir.* 
 
Bir tarım işletmesinde çalışmak isteyen gençler ise Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı 
Sertifikası’nın referans özelliği ile çiftliklerde iş bulabilme imkanına kavuşabileceklerdir. 

 
*Bankaca sunulan kredilerden, Ziraat Bankası’nın esas ve usullerine göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda olumlu 
bulunanlar yararlanabilecektir. 

Başvurular nasıl yapılacak? 
Başvurular www.ziraatbank.com.tr internet adresinden yapılabilecektir. 
 

 
 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

           ZİRAAT BANKASI 

            Genel Müdürlüğü 
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