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§ 15’te

Ortak Kart ile senet 
devri kapanıyor

§ Kredi kullanım süreçlerinde senet ve ıslak imzayı 
ortadan kaldırarak hızlı ve güvenli işlem imkanı 
sağlayan Tarım Kredi Ortak Kart projesi kapsa-
mında Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatif-
lerde kart dağıtımı yapıldı. 

ÜRÜN ALIMINDA
HEDEF 3,5 
MİLYAR TL

2020’de 2,4 Milyar TL  
Alım Yaptık
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-

rü Dr. Fahrettin Poyraz, ürün değerlendirme 
faaliyetleri kapsamında 2021 yılı içinde 3.5 
milyar TL ürün alımı hedeflediklerini söyledi. 
Geçtiğimiz yıl arpadan yaş sebzeye, buğday-
dan dane mısıra üreticilerden toplam 1.1 mil-
yon ton ürünü 2.4 milyar TL bedelle aldıklarını 
hatırlatan Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri ürün alımlarının yeni yılda da artarak 
süreceğini ifade etti.

§§

§ 12’de

Üreticilere faizsiz yem kredisi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, süt üreticiliği ve besicilik yapan üreticilerin kısa vadeli 
yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla yeni bir kampanya başlattı. § 3’te

§
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lke tarımının öncü kuruluşu Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri, geniş da-
ğıtım kanalı ve örnek çalışmalarıyla 
üreticileri desteklemeye devam ediyor. 
Tarımsal üretimin her aşamasında çift-
çinin yanında yer alan Tarım Kredi, bir 
yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid 
19 salgını yanında, son dönemde ülke 
genelinde etkisini gösteren kuraklık ve 
kış mevsimi nedeniyle, süt üreticiliği 
ve besicilik yapan yetiştiricilere yönelik 
yeni bir çalışma başlattı.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan iştirakimiz Tarım Kredi Yem AŞ 
işbirliğiyle üreticilerimizin kısa vadeli 
yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yö-
nelik başlatılan kampanya kapsamında, 
hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı 
üreticilere 2 ay vadeli faizsiz hayvan 
yemi kredisi imkanı sağlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üre-
ticilerin üretim faaliyetlerini kolaylaş-
tırmak maksadıyla tarımsal girdilerde 
maliyetlerin düşürülmesine yönelik 
çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda 
kimyevi gübre ve karma hayvan yemi 

satışlarında tavan-taban fiyat uygula-
masına geçildiğini, kar odaklı fiyatlar 
yerine piyasa düzenleyici fiyat politika-
sı izlenildiğini hatırlattı.

Kooperatif ortaklarına kredi mali-
yetlerini baştan bilmelerine imkan ve-
recek şekilde tarımsal girdilerde sabit 
oranlı kredi uygulamasını başlattıkları-
nı vurgulayan Poyraz, süt üreticiliği ve 
besicilik yapan yetiştiricilerin yem ih-
tiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması 
amacıyla da yeni bir çalışma başlattık-
larını açıkladı.

FAIZSIZ 60 GÜN VADE
Kampanya hakkında bilgi veren Ta-

rım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, Tarım Kredi Yem markalı bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricili-

ğine yönelik karma hayvan yemlerinin 
60 güne kadar faizsiz olarak kredilendi-
rileceğini söyledi.

Kampanya kapsamında kredi kulla-
nan ortaklara 2 ay süreyle hiçbir kredi 
maliyeti yansıtılmayacağını vurgula-
yan Poyraz, “İştirakimiz Tarım Kredi 
Yem ile birlikte üreticilerimizin kısa 
vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanma-
sına yönelik bir kampanya başlattık. 
Kampanyadan tüm kooperatif ortakları 
kendilerine tanımlanmış kredi limitleri 
dahilinde yararlanabilecek. Süt üretici-
leri ve besiciler için can suyu niteliğinde 
olan bu kredi çerçevesinde ortaklarımı-
za faiz, vade farkı ve benzeri herhangi 
bir maliyet yansıtılmayacak. Ayrıca bu 
krediden yararlanmak için TARSİM 
şartı da bulunmuyor” dedi.

TOPLAMDA 250 MILYON TL 
FAIZSIZ FINANSMAN DESTEĞI

Başlatılan yeni kampanya ile 2021 yılı 
içerisinde Tarım Kredi ortaklarına 250 
milyon TL tutarında faizsiz finansman 
desteği sağlanmasını hedeflediklerini 
belirten Poyraz, “Bir buçuk asırdır ülke 
tarımının en büyük destekçisi olan Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri, geçmişte 
olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin ya-
nında olmaya devam ediyor. Amacımız 
tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle 
ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunmak ve ülke insanının ka-
liteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla 
ulaşımını sağlamak. Bu zor zamanları 
hep birlikte atlatacağız ve yolumuza daha 
güçlü devam edeceğiz” diye konuştu.

Ü

Tarım Kredi KooperatiflerindenTarım Kredi Kooperatiflerinden  
üreticilere faizsiz yem kredisiüreticilere faizsiz yem kredisi

Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri, tüm dünya-
da Kovid 19 salgınının 
sosyal ve ekonomik ha-
yatı olumsuz etkilediği 
bu günlerde, üreticilerin 
kısa vadeli yem ihtiyaç-
larının faizsiz olarak kar-
şılanması amacıyla yeni 
bir kampanya başlattı.
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Kafkas Üniversitesi arasında imzalanan 
protokol için Kafkas Üniversitesi Rektör-
lüğünde tören düzenlendi. Törene, Kaf-
kas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü 
Kapu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
üniversite üst yönetimi ve Tarım Kredi 
yöneticileri katıldı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hüsnü Kapu, Türkiye’nin en büyük çiftçi 
ailesi Tarım Kredi ile girdi tedariki, ta-
rımsal üretim ve eğitime yönelik işbirliği 
yapmaktan memnuniyet duyduklarını 
ifade etti. Protokolün her iki kurum ara-
sında, Ar-Ge, seminer, eğitim ve serti-
fika programlarıyla teknoloji desteğini 
de kapsadığına işaret eden Rektör Kapu, 
üniversitenin bilimsel çalışmaları ve Ta-
rım Kredinin saha tecrübesini bir araya 
getirerek çiftçilere ve ülke tarımına fayda 
sağlamayı hedeflediklerini, üniversitenin 
bilgi birikimini pratiğe aktarmak açısın-
dan, Ar-Ge çalışmaları, eğitim program-
ları, seminerler anlamında da işbirliğini 
önemsediklerini söyledi.

“AKADEMIK                        
IŞ BIRLIKLERINI 
ÖNEMSIYORUZ”

İmzalanan işbirliği protokolüyle sek-
törle üniversiteyi buluşturduklarını ifade 
eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
protokolün kendileri açısında önemli 
olduğunu ifade etti. Poyraz, “Yakın za-
manda başka bölgelerde de üniversite-
lerimizle benzer işbirliği protokolleri 
imzaladık. Üreticilerimizin ürünlerini 
değerlendirmek için pazar oluşturma he-
defimizi gerçekleştirirken, üniversitede 
okuyan gençlerimizin de yerli ve kaliteli 
gıda ürünleriyle buluşmasını sağlıyoruz. 

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri ile Kafkas Üniversitesi 
arasında, üniversitenin ihti-
yaç duyacağı gıda ve tarım-
sal girdi ürünlerinin tedariki 
ile tarımsal üretim ve eğitime 
yönelik iş birliği protokolü im-
zalandı.

T

Tarımsal üretim için Tarımsal üretim için 
akademik iş birliğiakademik iş birliği

Ayrıca yöre çiftçisinin kullanımına suna-
cağımız Ar-Ge çalışmalarımız da olacak. 
Kafkas Üniversitesi tarımsal faaliyetler 
noktasında hem teorik hem de pratik bil-
gi ve beceriye sahip deneyimli üniversite-
lerimizden biri. Biz sektörün ana aktör-
lerinden bir tanesi olarak işin pratiğinde 
kazanıp da geliştirmek istediğimiz yönle-
rimiz var. Özellik sahada olduğumuz için 
üreticilerimizden gelen taleplerle ilgili 
yapılması gerekenler noktasında da bilgi 
birikimine ihtiyacımız var. Bu anlam-
da kendi çalışan personelimizin eğitimi 
başta olmak üzere, çiftçilerimizin yaygın 
eğitimlerine kadar Kafkas Üniversitesi ile 
işbirliği protokolünün ülkemiz açısından 
da önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

TARIM KREDI 1.500 
KURUMUN GIDA 

IHTIYACINI KARŞILIYOR
Tarım Kredinin, çiftçilerin tarımsal 

girdi ihtiyacını karşılamanın yanında, 
üreticilerin pazarla aracısız şekilde bu-
luşmasını da sağladığını vurgulayan 
Poyraz, “Hacmi günden güne artan ku-
rumsal satış faaliyetlerimiz çerçevesinde 
Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu, 
Bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, 
üniversiteler, cezaevleri gibi halihazırda 
ülke genelindeki yaklaşık 1.500 kurumun 
gıda ve tarımsal girdi ihtiyacını karşılıyo-
ruz. Ülkemizin değişik illerinde bulunan 
ve teşkilatımızın kurumsal müşteri port-
föyünde bulunan başta Ege Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversi-
tesi, Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üni-
versitesi olmak üzere 33 üniversitemiz ile 
gıda ürünü tedariki, tarımsal girdi tedari-
ki ve tarımsal üretime yönelik projelerde 
işbirliği yapıyoruz. Bu çerçevede Kafkas 
Üniversitesi ile de bir işbirliği protokolü 
imzaladık. İmzalanan bu protokol çer-
çevesinde üniversitenin ihtiyaç duyacağı 
gıda ve tarımsal girdi ürünlerini Tarım 
Kredi kalitesiyle karşılayacağız. Aslında 
protokolle her iki kurumun imkanlarının 
belli ölçüde bir araya getirilerek çiftçileri-
mize ve ülkemize sunulmuş oluyor” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından üniversitenin 
ihtiyaç duyacağı gıda ve tarımsal girdi 
ürünlerinin tedariki ile tarımsal üretim 
ve eğitime yönelik işbirliğini kapsayan 
protokol imzalandı.
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Ülke tarımının öncü kuruluşu 
Türkiye’nin en büyük çiftçi 
kuruluşu Tarım Kredi Koo-

peratiflerinin iştiraklerinden Bereket 
Sigorta, yenilikçi ve kaliteli hizmet an-
layışıyla sigorta sektörüne değer kat-
maya, sektörün ve müşterilerin ihtiyaç-
larına en uygun ürünleri oluşturmaya 
devam ediyor. Bereket Sigorta, Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliğiy-
le kadın mikrogirişimciler için İMECE 
Mini Sigorta uygulaması başlattı. 

İMECE Mini 
Sigorta ile kaza so-
nucu yaşam kaybı 
ve daimi maluli-
yet durumlarında 

10 bin TL’ye kadar teminat sağlanır-
ken; İMECE Mini Konut Sigortası ile 
mikrogirişimcilerin evlerinde oluşan 
zararlar hasarın oluş biçimine göre 
belirtilmiş olan limitler dahilinde gü-
vence altına alınacak.

TEMEL RISKLERE KARŞI 
GÜVENCE SAĞLIYOR

Kadın girişimcilerin kullandıkları 
mikrokredi sayesinde kurdukları işle 

ailelerini geçindirdiklerini kaydeden 
Bereket Sigorta Genel Müdürü Mah-
mut Güngör, mikrokredinin ve giri-
şimlerinin sürdürülebilirliği açısından 
güvence altına alınmalarının önemli 
olduğunu ifade etti.

İMECE Mini Sigorta hizmeti hak-
kında bilgiler veren Güngör, şunları 
söyledi;

“İMECE Mini Sigorta ile kadın 
girişimcilerimizin karşılaşabilecek-
leri herhangi bir kaza sonucu yaşam 
kaybı ve maluliyet durumlarına karşı 
kendilerini ve ailelerini, ister ev sahibi 
ister kiracı olsunlar yuvalarını temel 
risklere karşı güvence altına alıyoruz.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 2003 
yılından bu yana mikro kredi faali-
yetlerini sürdürüyor. Türkiye Gra-
meen Mikrofinans Programı da dar 
gelirli kadınların ekonomik hayata 
dâhil olmaları için sağlamış olduğu 
ve küçük bir sermaye olan mikrok-
redi desteğiyle 200 bin kadını, top-
lamda 1 milyar 50 milyon TL’yi aşan 
destekle ekonomik hayata dâhil etti. 
Sektör açısından ise kadın girişimci-
lerin ekonomik yaşama adım atmala-
rını sağlayan mikro kredi uygulaması 
beraberinde sunulan mini sigorta 
hizmetleri ile 50 bin girişimciye 871 
milyon TL tutarında güvence veril-
miştir. Bereket Sigorta olarak mem-
nuniyet odaklı ve yardımlaşma üze-
rine kurulu sigorta yaklaşımımız ile 
biz de kadın mikro girişimcilerimize 
ekonomik hayatın bir parçası olmala-
rı için destek olmak istiyoruz. Bu an-
lamda TİSVA ile yaptığımız işbirliği 
ülkemize ve kadın mikro girişimcile-
re hayırlı olsun.” 

Geniş vizyonu ve memnuniyet 
odaklı hizmet anlayışıyla sigortacı-
lık sektöründe Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen şirketi konumunda bulu-
nan Bereket Sigorta, Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı (TİSVA) ile önemli 
bir iş birliğine imza attı. İş birliği 
çerçevesinde, kadın mikrogirişim-
ciler İMECE Mini Sigorta kapsamı-
na alındı.

Bereket Sigorta ve TİSVA, kadın mikrogirişimciler için iş birliğine gitti

Mardin’de Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler ile Tarım ve Orman bakanlıkları iş birliğiyle 

5 ilçenin kırsal alanlarına dikilen lavantalar, dezavantajlı 60 
kadına ekmek kapısı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Dicle Kalkınma 
Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Des-
tekleme Programı (SOGEP) kapsamında Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 milyon lira bütçeli “Bir 
Dünya Üreten Kadın Projesi” hayata geçirildi.

Artuklu, Dargeçit, Nusaybin, Ömerli ve Derik ilçelerinde 
Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerinin desteğiyle 
uygulanan proje kapsamında 18-45 yaş arasındaki, geçimini 
sosyal yardımlarla sağlayan 200 kadına lavanta ekimi ve hasa-
dı konusunda eğitim verildi.

Eğitim alan kadınlardan 60’ı kurulan “Bir Dünya Üreten 
Kadın Kooperatifi”nde istihdam edildi.

Kadınlar 5 ilçede kırsal 1020 dekar alanda 800 bin 400 la-
vanta fidesini toprakla buluşturdu. Şimdiden gelire kavuşan 
kadınlar hasadı heyecanla bekliyor.

Mardin’de devlet desteğiyle 
dikilen lavantalar kadınlara 

geçim kaynağı oldu

Kadın mikrogirişimcilere İMECE Mini Sigorta
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Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır, Balıkesir Bölge Birliğine 

bağlı Ezine, Umurbey, Çanakkale, Lapseki, 
Çardak, Gökçalı ve Kepez Tarım Kredi Koope-
ratiflerini ziyaret etti.

Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi Tunahan 
Eyice ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Se-
vim ile birlikte Çanakkale ili bölgesindeki 
kooperatiflere ziyaretler gerçekleştiren Baş-
kan Köksal Kacır, Bölge Birliği faaliyetleri 
hakkında Bölge Müdürü Eyice’den bilgi 
aldı.

Başkan Kacır ayrıca Balıkesir bölgesine 
bağlı Çardak, Lapseki, Umurbey, Çanakka-
le, Kepez, Gökçalı, Ezine ve Kumkale Ko-
operatif ziyaretlerinde kooperatif faaliyetle-
rini yerinde inceledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-

kanı Köksal Kacır, Kütahya Bölge Birliği 
faaliyet alanında yer alan Kütahya, Es-
kişehir, Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecik 
illeri kooperatiflerine ziyarette bulundu. 
Başkan Kacır, 2020 yılı sonu itibariyle 

yüzde 100 tahsilat yapan kooperatiflere 
teşekkür belgesi verdi.

Kütahya Bölge Müdür Vekili Mesut 
Özgür, Başkan Kacır’a Bölge Birliği ve 
Kooperatiflerin 2020 yılı faaliyetleri ve 
2021 yılında yapılması planlanan çalış-
malar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Köksal Kacır, Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatifleri 
ziyaret ederek, tahsilatta yüzde 100 başarı gösteren kooperatifle-
re teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Kacır’dan başarılı kooperatiflere teşekkür belgesi

Tarım Kredi Kütahya Bölge 
Birliği, araç filosuna kattığı 5 

adet kamyonet ile 3 adet çekiciyi 
törenle teslim alındı. Araç teslim 

törenine Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 
Kacır, Kütahya Bölge Birliği 

Müdürü Serhat Özübek, Bölge 
Müdür Yardımcısı Mesut Özgür, 
Ali Mollaoğlu, Tarım Kredi Yem 
Kütahya Şube Müdürü Hüseyin 

Durmuş ve Bölge Birliği per-
soneli ile Kooperatif yetkilileri 

katıldı.
Tarım Kredinin tarımsal üreti-

min her aşamasında ortaklarının 
yanında yer aldığını kaydeden 

Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Köksal Kacır, “Her 

geçen gün artan yatırımlarımızla 
ülke çiftçisine daha fazla hizmet 
ulaştırmak amacıyla kendimizi 
geliştiriyoruz. Çiftçilerimize ve 

kooperatiflerimize daha iyi hiz-
met verebilmek adına; Kütahya 

Bölge Birliğimizin araç filosunu 
da güçlendirdik. Allah kazasız 
belasız şekilde çiftçimize en iyi 

hizmeti vermeyi nasip etsin, Böl-
ge Birliğimize ve çiftçilerimize 

hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Araçların anahtar teslimleri 

Başkan Kacır ve Bölge Müdü-
rü Serhat Özübek tarafından 

yapıldı. 

Kütahya Bölge Birliği araç 
filosunu güçlendirdi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, 
çiftçi ortaklarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 

yeni temin ettiği 8 araç ile filosunu güçlendirdi.

Balıkesir kooperatiflerine ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Köksal Kacır, Balıkesir Bölge Birliği faaliyet alanındaki 
kooperatiflere ziyaret gerçekleştirdi. 
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aykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Müte-
velli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 
öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından düzenlenen tablet bilgisayar 
kampanyasında toplanan tabletlerin da-
ğıtımına başlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
daha önce 1000 tablet bilgisayarla destek 
olacaklarını açıkladığı kampanyanın ilk 
aşaması olarak Erzurum Valiliğine 600 
tablet teslim etti. Valilikte düzenlenen 
programda, Vali Okay Memiş ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, kırsal mahalleler-
de yaşayan çocuklara dağıtılacak tabletle-
re ilişkin protokolü imzaladı. Çocukların 

uzaktan eğitim sürecinde derslerinden 
geri kalmaması için temin edilen 600 tab-
let, öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü yetkililerine verildi.

“PANDEMIYI GÜÇLÜ BIR 
ŞEKILDE YÖNETTIK”

Tarım Kredi teknoloji şirketi TARNET 
tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrenci-
lere tablet dağıtımı yapılacağını belirten 
Erzurum Valisi Okay Memiş, “Özellikle 

son bir yıldır yaşadığımız pandemiden 
sonra tarımın ne kadar önemli olduğu, 
gıdanın ne kadar değerli olduğu, hayvan-
cılığın ne kadar önemli olduğunu bütün 
dünya gördü ve gözlemledi. Dünyanın 
en gelişmiş ülkeleri maske bulamaz oldu. 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hem 
pandemiyi çok güçlü bir şekilde yönettik, 
hem de vatandaşlarımızın bütün ihtiyaç-
larını karışladık. Okulları kapatınca öğ-
rencilerimizin eğitimini uzaktan yapmak 
durumda kaldık. EBA erişimi olmayan 

öğrencilere yönelik olarak tablet dağıtımı 
ile ilgili bütün Türkiye’de ihtiyaç oldu. Ba-
kanlığımızca ilimizde 11 bin tablet planla-
ması var. 11 bin tabletten bugün itibariyle 
yaklaşık 2 bini ilimize ulaştı. Hayırsever-
lerimizce yaklaşık 600 tableti de ulaştır-
dık. Bugün de Tarım Kredi Kooperatifi 
tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencile-
rimize tablet dağıtımı yapılacak.” şeklinde 
konuştu.

UZAKTAN EĞITIME 1000 
TABLET BILGISAYAR 

DESTEĞI
Günümüz dünyasında teknolojiyi kul-

lanmak kadar, teknolojiyi üretmenin de 
önem arz ettiğini kaydeden Genel Müdür 
Poyraz, “Teknolojiye verdiğimiz önem 
bir yana kendi teknolojimizi geliştirecek 
gençler yetiştirmemiz de gerekiyor. Eği-
timi gençlerimize sunmak, bunu her ko-
şulda kesintisiz sağlamak için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Pandemide 
günümüze etkisi anlamında Selçuk Bay-
raktar beyin başlattığı özellikle internet 
yoluyla uzaktan eğitimi kolaylaştırması 
noktasında bir kampanya var. Bu kam-
panyada tablet bilgisayarların özellikle 
kırsalda yaşayan çocuklarımıza iletilmesi 
noktasında başlatılan bir kampanyaydı 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu 
kampanyaya 1000 tablet üzerinden katıl-
mıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızla yap-
tığımız çalışmalar neticesinde de 1000 
tabletin 600 tanesi Erzurum’daki çocukla-
rımız için tahsisi uygun görüldü. Bugün 
burada bir taraftan protokolü imzalaya-
cağız ama önden karayolu ile gönderdiği-
miz tabletlerimiz de Milli Eğitim Müdür-
lüğümüze ulaştı” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından iki kurum 
arasında protokol imzalandı. 

B

Tarım Krediden uzaktan eğitime Tarım Krediden uzaktan eğitime 
tablet bilgisayar desteğitablet bilgisayar desteği

Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında 
uzaktan eğitim gören 
köy çocuklarına ulaştırıl-
mak üzere Erzurum Vali-
liğine 600 tablet bilgisa-
yar teslim etti.
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arım Kredi, ülke çiftçisinin her türlü ta-
rımsal girdi ihtiyacını karşılamakla bera-
ber hacmi günden güne artan kurumsal 
satış faaliyetleri çerçevesinde Milli Savun-
ma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Kredi Yurtlar Kurumu, Bakanlıkların İl 
Teşkilatları, Belediyeler, Üniversiteler, Ce-
zaevleri olmak üzere halihazırda ülkemiz 
genelindeki yaklaşık 1.500 kurumun gıda 
ve tarımsal girdi ihtiyacını karşılıyor. Özel-

likle Kovid 19 salgınına rağmen bir önce-
ki yıla göre işbirliklerini arttıran Tarım 
Kredi, 2020 yılı içinde ülkemiz genelinde 
yaklaşık 200 kurumun daha gıda ve/veya 
tarımsal girdi ihtiyacını karşılamaya baş-
ladı. Kurumsal satış çalışmaları sayesinde 

üreticilerin ürünleri değerlendirilirken, 
Tarım Kredi markasının ülkemiz genelin-
deki bilinirliğinin artması da sağlandı.

1500 KURUMUN 
TERCIHI TARIM KREDI 

Faaliyetlerini “tarladan sofraya” viz-
yonuyla yürüten Tarım Kredi, bir yan-
dan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif 
Marketler ve diğer ulusal marketler ile 

işbirliği halinde vatandaşlarımızın gıda 
ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da 
kurmakta olduğu “kurumsal işbirlikleri” 
çerçevesinde ülkemiz genelinde yaklaşık 
1.000 kurum ve kuruluşun tarımsal girdi 
ihtiyacını, sayıları 500’ün üzerinde ku-

rum ve kuruluşun da tüketim maddesi 
ihtiyacını karşılıyor.  

2020 yılı içerisinde özellikle Ankara’da 
TBMM, PTT, ASELSAN, İçişleri Bakan-
lığı, Hakim Savcılar Kurulu, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlü-
ğü, TİGEM, ÖSYM başta olmak üzere 
25 kurumun gıda ihtiyacı Tarım Kredi 
markası ile karşılanmaya başlandı. Tarım 
Kredi, kurumsal işbirliklerini 2021 yı-
lında da “müşteri memnuniyeti” odaklı 
geliştirmeye devam ediyor. Üretici için 
en büyük güven kapısı olan Tarım Kredi 
sayesinde, üreticiler piyasa koşullarında 
ezilmeden, ürünlerinin değerini de za-
manında alabiliyor.

Tarım Kredi, Kovid 19 salgını süre-
cinde tarımda üretimin devamlılığını 
sağlamak amacıyla çiftçilerin her türlü 
tarımsal girdi ihtiyacını karşılamayı ara-
lıksız sürdürdü. Bununla birlikte çeşitli 
projeler ile tarımsal üretime katkı sağ-
layan kurumların da kaliteli ve uygun 
fiyatlı ürünlere ulaşması sağlandı. Çe-
şitli işbirlikleriyle bu kurumların ihtiyaç 

duyduğu; gübreden tohuma, zirai ilaçtan 
sulama sistemleri malzemelerine, canlı 
hayvandan hayvan yemine, fide-fidan-
dan tarımsal alet ekipmana kadar bir-
çok tarımsal girdi talepleri Tarım Kerdi 
iştirakleri işbirliğiyle Bölge Birlikleri ve 
Kooperatiflerin özverili çalışmaları ile 
karşılandı. 

HEDEFIMIZ 1 MILYAR 
TL KURUMSAL SATIŞ 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
2020 yılı sonu itibariyle ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara dağıtılmak üzere kurumlara 
tedarik ettiği gıda kolisi miktarı ise bir ön-
ceki yıla göre yaklaşık yüzde 200 artış ile 
1.5 milyon adete ulaştı. Tarım Kredi iştira-
ki TK Birlik tarafından çiftçilerin alınteri 
ürünler nihai hale getirilerek oluşturulan 
yardım kolileri, valiliklerden kaymakam-
lıklara, belediyelerden sosyal yardım ku-
ruluşlarına kadar yüzlerce kuruma ulaş-
tırıldı. Daha da güçlenen “Tarım Kredi” 
markası ile 2021 yılında ise ülke tarımına 
değer katmak üzere kurumsal satışların 1 
milyar TL’ye çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kurumsal satış fa-
aliyetleri kapsamında oluşturduğu pazar sayesinde 
çiftçilerin ürünlerini sofralara taşıyor. 2019 yılını 500 
milyon TL satışla geride bırakan Tarım Kredi, 2020 
yılı sonunda yüzde 45’lik bir artışla 722 milyon TL’lik 
kurumsal satış gerçekleştirdi. 

T

Kurumların tercihi Kurumların tercihi 
Tarım KrediTarım Kredi  

“Sorgun “Sorgun 
Peyniri”nin Peyniri”nin 
marka marka 
değeri değeri 
yükseltiliyoryükseltiliyor

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e bağlı 
kırsal Sorgun Mahallesi’nde gelenek-

sel yöntemle üretilen peynirin marka de-
ğerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Uludağ’ın güney yamaçlarında 1600 
metre rakımlı alanda 6 asırlık geçmişe sa-
hip, eskiden köy statüsünde olan 850 nü-
fuslu mahallenin halkı, asırlardır ataların-
dan gelen “Sorgun peyniri”nin üretimini 
sürdürüyor.

Kışın zor şartlarda küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütleri 
değerlendirmek için güçlerini birleştiren 
mahalleliler, 1969’da Sorgun Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde 1980’lerde 
başlayan peynir üretimi, Orman ve Köy 
İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü 

ve Keles Kaymakamlığının destekleriyle 
1999’da açılan süt işleme tesisi ile daha ge-
niş bir alana yayıldı.

Yaylalarda otlatılan büyükbaş hayvan-
lardan sağılan sütler tesise getirilerek işle-
niyor. Üretim aşamasında 4 kişinin çalış-
tığı işleme tesisinde günlük 3,5 ton sütten 
yaklaşık 500 kilogram peynir üretiliyor.

Mayası, aroması ve sütün işlenişi bakı-
mından kendine has özellikleri bulunan 
Sorgun peyniri mayalandıktan sonra ol-
gunlaşması için 6 ay bekletilerek satışa 
sunuluyor. Sınırlı miktarda üretilen bu 
lezzetli ve doğal peynirden almak isteyen-
ler, önceden sipariş veriyor.

Kaymakamlığın girişimleriyle Sorgun 
peyniri, Ticaret Bakanlığınca “yöresel 
ürün” olarak tescillendi.
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt 
genelinde bağlı bölge birlikleri ve koopera-
tifler aracılığıyla sürdürdüğü ürün değer-
lendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetleri 
ile üreticinin her zaman yanında olduğunu 
gösteriyor. Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin, kooperatiflerin hizmet alanları-
nın genişletilmesi, gelirlerinin artırılması, 
iştiraklerinin ve iş birliği kurulan özel sek-
tör firmalarının hammadde ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla sürdürdüğü ürün 
değerlendirme ve sözleşmeli üretim faali-
yetleri yıldan yıla artarak devam ediyor.

Ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçları-
nın karşılanması yanında, piyasada fiyat 
dengesinin sağlanması ve ürünlerin pa-
zara ulaştırılması konusunda da sorum-
luluk alan Tarım Kredi, ürün alımlarıyla 
2020 yılında da çiftçilerin ilk adresi oldu. 
Üreticiler, ürünlerini kooperatiflere teslim 
etmenin memnuniyetini yaşarken, Türki-
ye Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 yılında 
2.4 milyar TL tutarında ürün alımı gerçek-
leştirdi.

Tarım sektöründeki son gelişmeleri ve 
sürdürdükleri ürün değerlendirme faa-
liyetlerini değerlendiren Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, küresel pandemi süreci-
nin, tarımsal üretim ve gıda arzının ne ka-
dar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez 
daha gösterdiğini dile getirdi. Poyraz, Gıda 
ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine 
göre, 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara 
ulaşacak küresel nüfusun gıda talebini ne-
redeyse iki katına çıkaracağını belirterek, 
“Buna bağlı olarak, tarladan sofraya gıda 
arz zinciri ülkeler için giderek daha önemli 
hale gelmekte; vatandaşlarımızın güvenli 
gıdaya ulaşması büyük önem arz etmek-
tedir. Bunu sağlamanın ve sürdürülebilir 
kılmanın yolu da tarımda millileşmeden 
geçmektedir. Son yıllarda yerli tohum, yer-
li traktör, yeni sulama projeleri gibi atılan 
adımlar bu noktada sevindirici gelişmeler-
dir” diye konuştu.

“EN TEMEL KONUMUZ 
GIDA ARZ GÜVENLIĞI”

Tarımsal üretimin bu denli hayati bir 
öneme sahip olduğu bir dönemde kurum 
olarak konuyu ulusal güvenlik mesele-
si olarak gördüklerini dile getiren Genel 

Müdür Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Tohumdan başlayarak tüm tarımsal 

girdi süreçlerinde adımlarımızı buna göre 
atıyoruz. Tarım Kredinin 2023 tarım po-
litikası içinde gıda arz güvenliği öncelikli 
konularından biridir. Gıda arzının yeterli 
düzeyde sağlanabilmesi, güvenli gıdalar 
üretilmesi, üretilen gıdanın en uygun 
maliyetlerle tüketiciye ulaştırılması gibi 
hususlar gıda arz güvenliğinin en temel 
konularıdır. Geçmiş yıllarda yaşandığı 
gibi belli ürünlerde arz fazlası ya da nok-
sanlığı yaşanmaması, fiyat konusunda 
da dalgalanmaların önüne geçilmesi için 
üretimde planlamanın yapılması zorunlu 
hale gelmiştir. Bu konuyu bir süredir dile 
getiriyor ve çalışmalarımızı da bu yönde 
planlıyoruz.

Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları doğ-
rultusunda bir makro planlamanın yapıl-
ması gerekiyor. Bu ihtiyaçlara bağlı olarak 
da mikro planlama ve bu planlamanın 
da kimler tarafından yürütüleceği nok-
tasında bir sistem kurulması gerekiyor. 
Tohumdan başlayarak sofraya kadar olan 
bütün değerler zincirinin entegre olarak, 
birbirinden kopmaksızın uyumlu bir şe-
kilde çalışıyor olması lazım. Bizim bunu 
yapma noktasında bir hedefimiz, gayreti-
miz var. Türkiye’nin en büyük çiftçi kuru-
luşu olarak kendimizi bu önemli konuda 
sorumlu hissediyoruz. Bu bilinçle ürün 
değerlendirme faaliyetlerini artırmak ve 
sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştır-
mak için çalışıyoruz.”

“KOOPERATIFLERIMIZ 
EN AZ 300 ÇEŞIT ÜRÜN 

ALIYOR” 
Ürün değerlendirme ve sözleşmeli 

üretim faaliyetlerinin detaylarına iliş-
kin bilgi veren Genel Müdür Poyraz, 
şunları söyledi: 

“Tarım Kredi, 2019 yılında toplam-
da 1 milyar 250 milyon TL bedelle 760 
bin ton ürün alımı gerçekleştirirken, 
sözleşmeli üretim modeli ile 6 bin 800 
üreticiden kooperatiflerimiz aracılığıy-
la 300 bin ton ürünü 400 milyon TL 
bedelle aldı. Tarım Kredi, 2019 yılın-
da ürün alım faaliyetleri kapsamında 
ortaklarından aldığı ürün çeşidi 255’e 
ulaştı. 2020 yılı itibariyle ise sözleşmeli 

üretim kapsamında 400 bin ton ürü-
nü 9 bin 645 çiftçimizden 1 milyar TL 
bedelle aldık. Yıl sonu itibariyle sözleş-
meli üretim hedefimizi yakaladık. Bu 
yıl için de en az 300 çeşit ürün koope-
ratiflerimizce alınırken, 2020 yılı hasat 
döneminde alınan ürün miktarları şu 
şekilde gerçekleşti: 

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2020 yılı 
itibariyle 365 milyon TL bedelle 280 
bin ton arpa, 415 milyon TL bedelle 
210 bin ton yaş meyve sebze, 270 mil-
yon TL bedelle 71 bin ton ayçiçeği, 285 
milyon TL bedelle 180 bin ton dane 
mısır başta olmak üzere toplam 1 mil-
yon 116 bin ton ürünü 2 milyar 360 
milyon TL bedelle üreticilerden aldı. 

“ÜRÜN ALIMLARIMIZ 
ARTARAK SÜRECEK”

Tarımsal üretimde devamlılığı sağlar-
ken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fi-
yatlı ürünlere ulaşması açısından bir den-
ge unsuru olarak çalıştıklarını dile getiren 
Poyraz, amaçlarının özel sektörle rekabet 
etmek değil, vatandaşların ihtiyaç duydu-
ğu tüm ürünlerin piyasaya tedarikini sağ-
lamak olduğunu ifade etti. 

Poyraz, ürün alımlarını hızlandırdıklarına 
dikkat çekerek, “Son bir kaç yılda ciddi bir 
politika değişimine gittik. Ürünlerin çiftçi-
lerden direkt olarak satın alınıp pazara ulaş-
tırılmasında önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi 
görmek için adımlar atıyoruz. 2017 yılında 
453 milyon liralık bir ürün alımı gerçekleşti. 
2018 yılında 800 milyon, 2019 yılında 1 mil-
yar 250 milyon liralık satın alma yapılırken, 
2020 yılı için 2.4 milyar liralık ürün alım ra-
kamını yakaladık. Ürün alımlarımız artarak 
sürecek, bu rakamı 2021 yılında 1.5 milyar 
TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 
3.5 milyar liraya taşımayı hedefliyoruz” şek-
linde konuştu.

Tarım Kredi olarak çalışmalarını geliştire-
rek sürdürdüklerini ifade eden Poyraz, “Aynı 
zamanda çiftçilerimize üretim planlamasın-
da rehberlik yapmak başta olmak üzere sa-
hada, arazide çiftçimizin üretim süreçlerin-
deki verimliliğini arttıracak bir yapılanmayı 
hedefliyoruz. Bugüne kadar çiftçimizin en 
büyük destekçisi olan Tarım Kredi, yeni dö-
nemde de üretimin her aşamasında ortağı-
nın, çiftçinin bizzat sahada yanında yer alan 
bir kurum olarak ülke tarımı için çalışmala-
rını sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Üreticilerden geçtiğimiz yıl 2.4 milyar TL değerinde ürün alımı 
gerçekleştiren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 2021 yılı 
hedeflerini belirledi. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 
2021 yılı içinde 1.5 milyar TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere 
3.5 milyar TL ürün alımı hedeflediklerini söyledi.

T

Ürün değerlendirmede Ürün değerlendirmede 
hedef 3.5 milyar TLhedef 3.5 milyar TL
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Hatay’da açılan “Uygulamalı Çiftçi Okulu” ile Suriyeli 
sığınmacılar ve Türk vatandaşlar aldıkları teorik ve 

uygulamalı eğitimle kendi işini kurma imkanına sahip 
olacak. 

Avrupa Birliği (AB) desteği, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğının iş birliğinde hayata geçirilen 10 milyon avro bütçeli 
projeyle açılan okulla Suriyeli sığınmacılar ve Türk va-
tandaşlarına zeytin, çilek, pamuk, sebze yetiştiriciliği ile 
küçükbaş hayvan bakımı ve yaş sebze meyve paketleme 
konularında eğitimler veriliyor.

Hatay, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, 
Bursa, İzmir, Konya ve Kilis’te yürütülen proje kapsamın-
da “Uygulamalı Çiftçi Okulu” adı altında açılan kurslarda 
Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşlarının tarım-gıda 
sektöründe yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanarak ki-
şilerin kendine yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kursa katılan Suriyeli Naime Halil, 7 yıl önce Hama 
kentinden eşi ve 3 çocuğuyla Türkiye geldiklerini söyledi.

İş bularak aile bütçesine destek olmak için kursa katıl-
dığını ifade eden Halil, “Suriye’de sınıf öğretmeniydim. 
Türkiye’ye sığındıktan sonra burada iş bulamadım. Böyle 

bir kursun olduğunu öğrenince katılmaya karar verdim. 
Daha önce tarımla ilgili herhangi bilgim yoktu. Şimdi 
sebzeleri, hastalıklarını, toprağın işlenmesi gibi çok bilgi 
öğrendim.” dedi. 

Halil, kursu bitirdikten sonra yaş sebze meyve paketle-
me fabrikasında çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Kursiyer Rena Salih de 6 yıl önce Suriye’nin Humus 
şehrinden ailesiyle Türkiye’ye geldiğini belirtti. Kursa ar-
kadaşlarının tavsiyesiyle katıldığını anlatan Salih, “Kursta 
tarım ve hayvancılık konusunda çok şey öğrendim. İnşal-
lah kurs sonunda bir işe yerleşeceğim. Aileme de maddi 
destek vereceğim için çok mutluyum.” ifadesini kullandı.

“Uygulamalı Çiftçi Okulu” hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak

retimde devamlılığı sağlamak, tüketici-
lerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere 
ulaşması açısından denge unsuru ola-
rak kurulan Kooperatif Market, hizmet 
ağını genişletmeye devam ediyor. İlk 
şubesini 2017 yılında açan başlangıçta 
fiyat regülasyonu amacıyla büyük şe-
hirlerde teşkilatlanan Kooperatif Mar-
ketler, 169’uncu şubesini İstinye’de açtı.

Tarım Kredi ortağı çiftçilerden alınan 
ürünlerin yine Tarım Kredi bünyesin-
deki tesislerde işlenerek tüketicilerle 
buluşmasına aracılık eden Kooperatif 
Market, 2020 yılında 90 yeni mağaza 
açarak sektör ortalamasının üzerinde 
bir büyüme yakaladı. 2020 yılında 161 
şube sayısına ulaşan Kooperatif Market, 

2021 yılında da aynı hızla büyümesini 
sürdürüyor. Kooperatif Marketlerde, 
Tarım Kredi ürünlerinin yanında kü-
çük ölçekli ya da yerel kooperatiflerin 
ürünlerine de Kadın Girişimci ve Ko-
operatifleri başta olmak üzere yer veri-
liyor. Kooperatif Marketlerde, ürününü 
satmak isteyen üreticilere de bu yönde 
imkan tanınıyor. Ayrıca coğrafi işaretli 
ürünlere de özel destek veriliyor.

KOOPERATIF MARKET 
BÜYÜMEYE DEVAM 

EDECEK
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

iştiraki olan Tarım Kredi Pazarlama ve 
Mağazacılık AŞ bünyesinde yeniden 

yapılanmaya gittiklerini vurgulayan 
Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacı-
lık AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıl-
dırım, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tali-
matlarıyla 500 market hedefi ile yola 
çıktık. 2020 yılında salgın nedeniyle 
piyasada yaşanan duraksamaya rağ-
men 90 yeni mağaza açarak market 
sayımızı 161’e çıkardık. Bugün de 
169’uncu marketimizi açmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Hem kaliteli hem 
sağlıklı gıdayı müşterilerimize sun-
mak istiyoruz. Yoksa biz sadece mar-
ket gözüyle veya ticari mantıkla iş yap-
mıyoruz. Bizim yaptığımız iş aslında 
bir ekosistem.” 

Tarım Kredi Kooperatif Tarım Kredi Kooperatif 
Market’in 169. şubesi açıldıMarket’in 169. şubesi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan doğrudan üreticilerden alınan doğal 
ve kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla direkt 
vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla 
faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif 
Market hizmet ağını genişletmeye de-
vam ediyor. Kooperatif Market 169’uncu 
şubesini İstinye’de törenle açtı. 

Hatay’da açılan “Uygulamalı Çiftçi Okulu”nda Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşlarına zeytin, çilek, pamuk, sebze ye-
tiştiriciliğiyle küçükbaş hayvan bakımı ve yaş sebze meyve paketleme konularında eğitim veriliyor.

Ü
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algın döneminde gıda arz güvenliğinin 
sağlanması için Türkiye’de tarımsal üreti-
minin aksamadan yürütülmesi amacıyla 
operasyonel faaliyetlerini artan bir tem-
poyla sürdüren GÜBRETAŞ, Kovid-19 
salgınının Türkiye’nin gündemine girdiği 
Mart ayında çiftçilere gübre tedariki ko-
nusunda güven veren bir KAP açıklaması 
yapmıştı. 20 Mart 2020 tarihinde yaptığı 
açıklamada GÜBRETAŞ, salgın sürecinde 
tarımda verimlilik artışı için en önemli gir-
dilerinden olan kimyevi gübre tedarikiyle 
ilgili bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla 
sektör lideri olarak tüm gerekli aksiyonları 
alarak çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü 
kimyevi gübreleri sağlamaya devam ede-
ceklerini belirtmişti.

Çiftçilere verdiği sözü başarıyla yerine 
getiren GÜBRETAŞ, tarımsal faaliyetle-
rin yoğunlaştığı ilkbahar ve sonbahar dö-
nemlerinde hem üretim hem de satışlarını 
artırarak, 2020 yılını şirket tarihinin yeni 
rekorlarıyla tamamladı. 

“ZORLU DÖNEMDE 
SORUMLULUĞUMUZU 

YERINE GETIRDIK”
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 

Yumaklı, “2020 yılı, özellikle Kovid-19 ne-
deniyle tüm dünya açısından farklı ve zorlu 
bir yıl oldu. Birçok alanda yeni normalleri-
nin oluştuğu bu dönemde insan sağlığının 
korunması kadar, gıda güvenliğinin sağ-
lanması ve beslenme ihtiyacının kesinti-
siz şekilde karşılanmaya devam edilmesi 
daha da önem kazandı. Bu süreç, tarımsal 
üretimdeki sürdürülebilirliğin ülkemiz ve 
insanlık için ne kadar kritik olduğunu bir 
kez daha gösterdi. Biz de GÜBRETAŞ ola-
rak ana hissedarımız Tarım Kredi Koope-
ratifleriyle oluşturduğumuz güçlü işbirliği 
sayesinde, bu zorlu dönemde üstlendiği-
miz sorumluluğu başarıyla yerine getirdik 
ve yeni yılda da bunu sürdürüyoruz” dedi.

Pazar liderliğinin yanı sıra şirket ola-
rak üreticilere sundukları bilinçli tarımı 
yaygınlaştırma ve tarımsal danışmanlık 
hizmetlerini salgın döneminde de ara-
lıksız sürdürdüklerini hatırlatan İbrahim 
Yumaklı, “Tarım sektöründeki üreticilerin 
hem bitki besleme ürünü, hem de bilgi des-
teği ihtiyaçlarını artan tempoyla karşıla-
maya devam ettik. Bu sayede 2020 yılında 
kimyevi gübre satış miktarımızı bir önceki 
yıla oranla yüzde 21 artırarak ilk kez 2 mil-
yon ton eşiğini aştık. Yurtiçi satışların yanı 
sıra geçen yıla oranla %40’ın üzerinde bir 
artışla ihracatta da şirket tarihi rekorunu 
kırarak, mili ekonomiye daha fazla döviz 
katkısı sağlamayı başardık. Diğer yandan 
tarımsal danışmanlık kanallarımıza üreti-
cilerden gelen bilgi talepleri ise 3 kat artış 
gösterdi. Model alan çalışmalarımızı da bu 
dönem başarıyla sürdürdük” diye konuştu.

“UMUTLA 
BAŞLADIĞIMIZ YENI 

YILDA DA SÖZÜMÜZÜN 
ARKASINDAYIZ”

Ülkemizde yıllık ortalama 6 milyon 
ton kimyevi gübre tüketildiğini vurgula-
yan Genel Müdür Yumaklı, “Küresel salgın 
döneminde tarım sektörü üretimi aralıksız 
ve artan tempoyla sürdürerek, 2020 yılını 
verimli şekilde geçirdi. Sektör olarak yeni 
yıla da umutla başladık. Fakat tarım sektö-
rü için en önemli faktörlerden olan iklim 
konusunda zorlu bir süreçten geçiyoruz. 
Son yılların en kurak dönemlerinden bi-
rini yaşama ihtimali, tarımsal üretim için 
önemli bir risk. Bu nedenle son birkaç haf-
tadaki yağışların devam etmesini ve yeni 
yılın çiftçilerimiz için bereketli bir yıl ol-
masını temenni ediyoruz” dedi.

Tarımsal üretimdeki 2021 ilkbahar se-
zonu için ihtiyaç duyulacak gübre tedarik 
hazırlıklarını aylar öncesinden yaptıkları-
nı belirten İbrahim Yumaklı, “Geçtiğimiz 

yılların dönemsel gübre tüketim verileri ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilk 6 aylık si-
parişlerine göre oluşturulan satış bütçemiz 
için gerekli ürünlerin yüzde 80’ini tedarik 
ettik. Geriye kalan bölüm ise pazardaki 
gelişmeler, tüketimdeki gerçekleşmeler ve 
müşterilerimizin talepleri doğrultusunda 
pazar payımız çerçevesinde uygun zaman-
da tedarik edilmektedir” dedi.

Bu dönemde çiftçinin ihtiyaç duyduğu 
gübrelerin temini için kooperatif ve bayi-
lerden gelen siparişlerin takvimine uygun 
ve sevkiyatların yoğun şekilde sürdüğünü 
belirten Yumaklı, “Müşterilerimizin ocak 
ayı taleplerinin %90’dan fazlası 24 Ocak 
itibariyle teslim edilmiştir. Ayrıca coğra-
fi şartlardan ve kamyon hareketlerinden 
dolayı teslimatta öncelik tanıdığımız müş-
terilerimizin şubat ayı siparişlerinin de      
%20’ye yakını sevk edilmiştir. Operasyonel 
faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasıyla kesin-
tisiz sürdürülmektedir. Çiftçiler, Türkiye 
genelindeki Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
diğer bayilerimizden ürünlerimizi temin 
edip kullanmaya devam etmektedir” diye 
konuştu.

“EN KALITELI GÜBREYI 
EN UYGUN FIYATLA 

SUNUYORUZ”
Ülkemizde bu konuda gerekli yeraltı 

kaynağı bulunmadığı için kimyevi gübre 
sektörünün hammadde yönüyle ithalata 
dayalı olduğunu hatırlatan İbrahim Yu-
maklı, “Kimyevi gübre global bir sektör 
olup Türkiye bu pazarda sadece %1,5 civarı 
bir paya sahiptir. Yurtdışından ithal ettiği-
miz gübre hammaddelerini dövizle satın 
alıp çiftçiye TL olarak ulaştırmak sektörün 
finansal zorluklarından biridir. Kimyevi 
gübre fiyatlarına, uluslararası piyasalarda-
ki emtia ve hammadde fiyatlarının yanı 
sıra döviz kurlarındaki hareketler de doğ-
rudan etki etmektedir” dedi.

GÜBRETAŞ olarak bu iki unsurun 
maliyetler üzerindeki etkisini minimize 
edecek operasyonel tedbirleri alarak üre-
ticilere en kaliteli gübreyi en uygun fiyata 
tedarik etme politikasını sürdürdüklerini 
belirten Yumaklı, “Buna bağlı olarak ba-
zen dövizde artış yaşansa bile global ham-
madde fiyatlarında düşüşler olduğunda 
ülkemizdeki fiyatlar stabil kalabiliyor. 
Geçmiş yıllarda da bunun örnekleri ya-
şandı. Fakat son aylarda döviz kurundaki 
durağan seyre rağmen, uluslararası gübre 
hammadde fiyatlarında geçen yılın aynı 
dönemine oranla %40’ları aşan artışlardan 
sektörümüz de etkilenmektedir. Kısacası, 
gübre fiyatlarını sadece döviz kurlarıyla 
açıklamak yeterli olmaz; bir yıllık dönem-
de döviz kurundaki değişimle birlikte sal-
gın faktörünü, global hammadde fiyatları 
ile ülkemizde kredi faizlerindeki artışı da 
dikkate almak gerekir” dedi.

Genel Müdür Yumaklı açıklamasını, 
“Tüm bu finansal ve operasyonel zorlukla-
ra rağmen şirket olarak toprağa verdikleri 
emekleri her zaman minnetle andığımız 
çiftçilerimizin işini kolaylaştırmaya çalışı-
yor ve tarımsal üretimdeki devamlılığa bü-
yük önem veriyoruz. Bu amaçla çiftçilerin 
ihtiyaç duyduğu gübreleri en kaliteli ve en 
uygun fiyatla sunmaktayız. Sektördeki son 
bir yıllık fiyatlar karşılaştırıldığında Tarım 
Kredi Kooperatifleri ile GÜBRETAŞ’ın 
çiftçinin yanında duruşu görülecektir. Son 
yaptırdığımız saha araştırmasında da GÜB-
RETAŞ markasının %90’ın üstünde bir ka-
lite algısına sahip olması, çiftçilerin ürünle-
rimize teveccühünü artırıyor. Bu nedenle 
2020’de çok yoğun bir taleple karşılaştık ve 
salgının getirdiği zorluklara rağmen 69 yıl-
lık şirket tarihinin satış sevkiyat rekorunu 
kırarak, 2 milyon tondan fazla gübreyi tek 
başımıza karşıladık. Bu çizgiyi koruyarak, 
tarımsal üretime katma değer sağlamaya 
devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

S

Gübre tedarikini kesintisiz sürdürenGübre tedarikini kesintisiz sürdüren  
GÜBRETAŞGÜBRETAŞ, 2020’yi rekorla tamamladı, 2020’yi rekorla tamamladı

2020 yılında Türkiye 
faaliyetlerinde toplam 
687 bin ton katı, sıvı ve 
toz gübre üretimi ger-
çekleştiren GÜBRETAŞ; 
tüm ürün gruplarında 
2 milyon ton üzerindeki 
satışıyla pazar payını 
artırırken ülkemizdeki 
gübre tüketiminin üçte 
birini tek başına karşı-
lama başarısına imza 
attı.
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TTTürkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
dijital dönüşüm altyapı çalışmaları 
kapsamında uygulamaya başladığı 
Tarım Kredi Ortak Kart Projesi, adım 
adım büyüyor. 2019 yılında pilot uy-
gulaması yapılan ve büyük başarı sağ-
layan projede bölge birliklerine kart 
dağıtımı ve sistem entegrasyon çalış-
maları devam ediyor. 

Bu kapsamda Tekirdağ Bölge Birli-
ğinde dağıtımı tamamlanan kartların 
kullanımına başlandı. Tarım Kredi 
Ortak Kart ile ortakların kooperatif 
işlemlerinin daha hızlı ve güvenli hale 
getirildiğini belirten Bölge Müdü-
rü Adnan Yusuf Güney “Ortak Kart, 
mobil-web onaylı krediye imkan sağ-
layacak. Merkezi depo uygulamasının 
kolaylaştırılmasını, devlet destekleri-
nin ayni olarak dağıtılmasına imkan 
tanıyacak. Elektronik sözleşme alt 
yapısının sağlanmasıyla da senet dev-
rini kapatarak daha güvenli alışverişe 
imkan sağlayacak.” dedi.

TARLADA ALIŞVERIŞ 
KOLAYLIĞI

Konuyla ilgili bilgi veren Güney 
şunları söyledi;

“Tarım ve teknolojiyi ne kadar çok 
buluşturursak elde edilen ürünleri en 
tasarruflu ve güvenli yollarla pazarlara 
ne kadar kolay ulaştırabilirsek üretici-
mizin, çiftçimizin önündeki engelleri 
ne kadar çok kaldırıp üzerindeki yükü 
hafifletirsek, o kadar çok ülkemize, 
milletimize, istikbalimize, ekonomi-
mize hizmet etmiş oluruz. Bu amaçla 
PTT Genel Müdürlüğü ve kurumu-
muz arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde uygulamamızı başlattık. 
Bölgemizde faaliyet gösteren yaklaşık 
46 bin ortağımıza kart dağıtımını sağ-
ladık. Bugün de dağıtımı tamamlanan 
kartları ortaklarımızın kullanımına 
açtık. Tarım Kredi Ortak Kart kulla-
nan ortaklarımız sahada, tarlaların-
dan ayrılmadan da alışveriş yapabilme 
imkanına kavuştu. Özellikle pandemi 
sürecinde bu özelliği kullanan ortakla-
rımız, sağlanan kolaylıktan çok mem-
nunlar.”

Kooperatiflerden kartlarını tes-
lim alan çiftçiler, Tarım Kredi Ortak 
Kart’ın işlemlerini daha hızlı ve güven-
li yapmalarını sağlayacağı için duy-
dukları mutluluğu ifade ettiler.

Tarım Kredi Ortak Kart Tarım Kredi Ortak Kart 
ile senet devri kapanıyorile senet devri kapanıyor
Kartlarını kullanmaya başlayan 

ortaklar hızlı ve güvenli işlem 

imkanı sağlayan kartlardan 

memnuniyetlerini dile getirdi.

Kredi kullanım süreçlerinde senet ve ıslak imzayı ortadan kaldırarak hızlı ve 
güvenli işlem imkanı sağlayan Tarım Kredi Ortak Kart projesi kapsamında Tekirdağ 
Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde kart dağıtımı yapıldı.
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Tarım Kredi Kooperatifleri, pan-
demi sürecinin getirdiği tüm 

olumsuzluklara rağmen, çiftçilerin 
girdi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda 
ve zamanında karşılamayı sürdürü-
yor. Başta gübre olmak üzere çift-
çilerimizin tüm tarımsal girdilerini 
temin eden ve çalışmalarını ara ver-
meden 1.620 kooperatifiyle sürdüren 
Tarım Kredi, çiftçinin de güven kapısı 
oldu. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
2019 yılında 1 milyon 250 bin ton 
olan kimyevi gübre satışları, pan-
demi şartlarının en ağır hissedil-
diği 2020 yılında yüzde 16 artışla 1 
milyon 458 bin tona ulaştı. 

TARIM KREDI 
ÇIFTÇININ HEP 
YANINDA OLDU

Dünyada ve ülke genelinde 2020 
yılında görülen ve etkisi halen 
devam eden pandemi sürecinde 
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçi-
lerimizin üretime devam etmesi, 
tedarik zincirinin aksamasının 
önlenmesi, tarımsal üretimin de-
vamlılığının sağlanması amacıyla 
üreticiden son tüketiciye kadar 
piyasada aktif rol alarak hem üreti-
cilerimizin hem de nihai tüketici-
lerin yanında oldu ve çiftçinin ih-
tiyaçlarını karşılamaya devam etti. 

Üretimde kullanılan temel ta-
rımsal girdiler arasında en önemli 
girdi olan kimyevi gübre tedari-
kinde önemli rol üstlenen ve pi-
yasa fiyatlarını regüle eden Tarım 
Kredi, hizmeti çiftçimizin ayağına 
götürerek ihtiyaçlarını zamanında 
karşıladı. İştiraki GÜBRETAŞ ile 
gerçekleştirdiği projelerle üreticile-
rimizin yetiştirdikleri ürün deseni-
ne ve toprak yapısına uygun gübre 
uygulamalarında verim artışı sağ-
layan Tarım Kredi, üreticilerimizin 
tercih sebebi oldu.

PANDEMIYE 
RAĞMEN KIMYEVI 
GÜBRE SATIŞLARI 

ARTTI
Üreticinin tercihi Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin kimyevi gübre 
satışlarına da yansırken, 2002 yı-
lında 715 bin ton olan gübre sa-
tış miktarı bu zamana kadarki en 
yüksek seviyesine ulaşarak 2020 
yılında 1 milyon 458 bin tona çıktı. 
Önümüzdeki yıllarda da sözleşme-
li üretim ile üretilen ürün miktarı-
nın arttırılması ve model üretim 
projesi dahilinde çiftçilerimize su-
nulan danışmanlık hizmetlerinin 
yansımasının olumlu sonuçlarının 
görülmesi bekleniyor.

Tarımsal üretimde kullanılan temel girdiler 
arasında en önemli girdi olan kimyevi gübre 
tedarikinde önemli rol üstlenen Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri, iştiraki GÜBRETAŞ ile 
gerçekleştirdiği çalışmalarla üreticilerin tercih 
sebebi oldu. Tarım Kredi’nin gübre satış miktarı 
bu zamana kadarki en yüksek seviyesine 
ulaşarak 2020 yılında 1 milyon 458 bin tona 
çıktı.

Tarım Kredi gübre satışlarında rekor seviyeye ulaştıTarım Kredi gübre satışlarında rekor seviyeye ulaştı
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Sektörde öncü olmanın verdiği sorumlu-
luk bilinciyle yıllardır Türkiye genelinde 

tarımsal verimliliği artırmak ve iyi tarım uy-
gulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçi 
eğitim toplantıları düzenleyen GÜBRETAŞ, 
son yıllarda ağırlık verdiği “model üretim ala-
nı” uygulamalarıyla da üreticilere verim artı-
şı örnekleri sunmaya devam ediyor. Bu kap-
samda 2020 yılında planlanan model üretim 
alanı uygulamaları, Yozgat’taki şekerpancarı 
ve Şanlıurfa’daki danelik mısır model üretim 
alanlarında yapılan hasatlarla tamamlandı.

GÜBRETAŞ, bu yıl Yozgat’ın Boğazlı-
yan ilçesinde bir model üretim alanı kurdu. 
GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerinin 
arazi sahibi önder üretici iş birliğiyle nisan 
ayından beri yürüttüğü bitki besleme çalış-
maları sonucunda deneme alanından bol 
verimli ve yüksek polar oranına sahip şeker-
pancarı hasat edildi.

Hasat sonuçlarını değerlendiren GÜB-
RETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, 
“Bilinçli tarım örnekleri sunmak amacıyla 

gerçekleştirdiğimiz model üretim alanla-
rı projesini, bu sene salgına rağmen sıkı 
tedbirlerle devam ettirerek Türkiye’nin 29 
noktasında uyguladık. Bunlardan biri olan 
Yozgat’taki şekerpancarı uygulamasında da 
etkili gübreleme programı sayesinde Türki-
ye ortalamasının neredeyse iki katına yakın 
verime ulaşıldı. 2019 TÜİK verilerine göre 
ülkemizdeki şekerpancarı verim ortalama-
sı dekarda 5.832 kg iken, geçtiğimiz gün-
lerde yapılan hasatla bu model alanımızda 
dekar başına 10.800 kg şekerpancarı elde 
edildi. Verim artışının yanı sıra şekerpanca-
rında önemli bir kriter olan polar oranında 
da güzel bir sonuç alındı. Üreticinin kendi 
yetiştirdiği alanda 17 olan polar oranı, uz-
man ziraat mühendislerimizin takip ettiği 
alanda 20 gibi yüksek bir değerde gerçek-
leşti” dedi. 

Yozgat’taki uygulamanın gerçekleştir-
diği arazinin sahibi Molla Çalık ise “Uzun 
zamandır burada şekerpancarı ekiyorum. 
Bölgemizde genelde dekardan 5-6 bin kilo 

mahsul alınmakta. Bu yıl GÜBRETAŞ’ın 
ziraat mühendislerinin teklifiyle birlikte bir 
çalışma yapmaya karar verdik. GÜBRETAŞ 
ekibi öncelikle toprağımdan numune alıp 
onu analiz ederek işe başladı. Sonra bitki 
ve toprak neyi istiyorsa ona göre gübrele-
me yaptılar. Kendi bildiğim yöntemle ekip 
biçtiğim araziden bu yıl dekarda 6.500 kilo 
verim aldım. GÜBRETAŞ ekibinin progra-
mını uyguladığımız bölümdeyse dekardan 
10.800 kilo ürün hasat ettik. Aradaki geli-
şim ve verim farkını, ben kendi gözlerimle 
görüp tecrübe ettim. Çiftçi arkadaşlarıma 
da burada öğrendiklerimi tavsiye ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

GÜBRETAŞ’ın bu yılki son model alan 
hasatlarından bir diğeri ise Şanlıurfa’da ya-
pıldı. Bu yıl bölge ortalamasının 1.150 kg/da 
civarında olduğu Akçakale ilçesinde ikinci 
ürün danelik mısır için yapılan uygulama-
da, olumsuz iklim koşullarının etkisine rağ-
men dekardan 1.376 kg verim alındı. Bu so-
nuçla, model alandan bölge ortalamasının 
%20 ve Türkiye geneli verim ortalamasının 
%32 daha üzerinde ürün elde edilmiş oldu.

Bu yılki uygulamaları verimli sonuçlarla 
tamamlayan GÜBRETAŞ, 2021 yılında ya-
pılacak model üretim alanı hazırlıklarını da 
sürdürüyor.

Model alanlarda hasat verimle dolduModel alanlarda hasat verimle doldu  
Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye’nin 29 farklı noktasında 
16 farklı bitkisel ürün için model üretim alanı uygulaması gerçek-
leştiren GÜBRETAŞ, Yozgat’taki şekerpancarı ve Şanlıurfa’daki 
mısır model üretim alanlarıyla bu yılki tüm hasatları tamamladı. 
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E kim döneminden hasat sonrasına ka-
dar ülke tarımının en büyük destek-
çilerinden olan Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri ürün değerlendirme 
çalışmalarıyla da çiftçilerin yanında 
olmaya devam ediyor. Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge 
Birliği, 2020 yılında da faaliyet alanın-
da yer alan Trabzon, Giresun, Artvin, 
Rize, Gümüşhane ve Bayburt illerin-
deki Tarım Kredi Kooperatifleri aracı-
lığıyla ürün alımları yaptı. 

Bu kapsamda bölgede faaliyet göste-
ren 2 bin 664 çiftçiden 712 ton fındık, 
18 bin 268 ton yaş çay, 450 ton hubu-
bat ve 688 ton kivi olmak üzere 20 bin 
tonun üzerinde ürünün alımı yapılarak 
pazara arzı sağlandı. 

Bölge Birliğinin 2 bin 664 ortaktan 
ürün alımı yaptığını kaydeden Trab-
zon Bölge Müdürü Süleyman Eğil-

mez, konuyla ilgili yaptığı değerlen-
dirmede şunları kaydetti:

164 ORTAKLA SÖZLEŞMELI 
ÜRETIM YAPILDI

“164 ortağımızdan sözleşmeli 
üretim modeliyle çay, kivi ve yulaf 
alımı yaptık. Önceliğimiz ortakla-
rımızın ürettikleri ürünlerin gerçek 
değerinden alınarak ve üreticileri-
mizin piyasa aktörleri tarafından 
mağdur duruma düşürülmemesidir. 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
yaptığımız ürün alımlar ile piyasa 
dengesini sağlıyoruz. Ortaklarımızı 
sadece üretimde değil, ürettiği ürü-
nü pazarlamasında da yanındayız. 
İlerleyen dönemlerde yatırımları-
mıza bağlı olarak sözleşmeli üretim 
kapasitemizi artıracağız.”

Trabzon Bölgeden 
ürün alım desteği

Trabzon Bölge Birliği, faaliyet alanında yer alan Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, 
Gümüşhane ve Bayburt’ta gerçekleştirdiği ürün alım çalışmalarıyla bölge çift-
çisine destek oluyor. Trabzon Bölge Birliği, 2020 yılında fındık ve yaş çay başta 
olmak üzere 2 bin 664 çiftçiden 20 bin tonun üzerinde ürün alımı yaptı.

Türkiye’nin kışlık sebzesi İzmir’denTürkiye’nin kışlık sebzesi İzmir’den
İzmir’de 429 bin dekar alanda 1 milyon 700 bin 

ton sebze üretimi yapılıyor. Bunun 123 bin de-
karlık alanında ise 291 bin ton kışlık sebze üreti-
liyor. İzmir karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, 
kereviz ve pırasa üretiminde ilk sırada bulunuyor.

Kent genelinde kışlık sebze hasadı da devam edi-
yor. Zaman zaman yağan yağmura rağmen sabahın 
erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu sürü-
yor. Öğleden önce pırasa hasadına katılan işçiler, 
öğleden sonra kereviz hasadıyla devam ediyor.

Üretilen kışlık sebzelerin bir bölümü, başta Av-
rupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Hasadın devam ettiği pırasa, tarlada 2 liradan, 
karnabahar 1 liradan, brokoli 1,5 liradan, kereviz 
ise 2,5 liradan satılıyor.

Torbalı ilçesinde kışlık sebze üretimi yapan Nebi 
Karateke, 1400 dekarda sebze ürettiğini belirte-
rek, “Geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen 
tarımsal üretimin tüm çeşitlerinde artış yaşadık. 
2021 yılına bu olumsuzluklardan kurtulmuş bir 
şekilde giriyoruz. Tarımsal üretim anlamında çok 
bereketli bir sezon bekliyoruz. Mevsimden kay-
naklı gecikme olsa da üretim alanında daralma 
yok.” diye konuştu.

20 seneye yakın süredir çiftçilik yaptığını belirten 
Karateke, “Üretim bu sene beklentimizi karşılıyor. 
Gidişattan şu an için memnunuz. Özellikle pırasa 
ve kerevizde yüzümüz güldü.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kışlık sebze üretim merkezlerinden İzmir’de hasat, yoğun şe-
kilde devam ediyor.
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Tarımsal ürünlerin kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını ve en iyi 
şartlarda korunmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde; devlet tara-
fından desteklenen çiftçiler, arzın arttığı dönemlerde fiyatı düşen ürünlerini 
bekletip değeri yükseldiğinde satarak çok daha fazla kazanç elde ediyor.

Kentte 5 dekarla başlanan muz üretim alanı 1121 dekara ulaştı, il eko-
nomisine katkısı 30 milyon lira. Muz üreticisi Serkan Satmaz:“İhracata 
gerek olmadan iç pazarda tükeniyor” dedi.

Tarımsal ürünlerin ekonomiye kazandırılarak en iyi şart-
larda muhafaza edilmesini sağlayan lisanslı depoculuk 
sistemiyle çiftçiler daha çok kazanç elde ediyor.  

Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü hasat döne-
minde, ürün satma zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı de-
poculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkanının yanın-
da avantajlarıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira, 
analiz ve nakliye desteğiyle birçok giderden muaf tutulan çift-
çiler, bununla birlikte ürünlerini değerlendiğinde satarak hasat 
döneminden daha fazla kar sağlıyor.

Bu sistem aynı zamanda tarıma dayalı ticaret ve sanayi sek-
töründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki 
ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesine imkan tanıyor.

Lisanslı depoculuk sistemi, elektronik ürün senedi ile satış, va-
deli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Ürün 
İhtisas Borsasının da (TÜRİB) altyapısını oluşturuyor.

TÜRİB sayesinde çiftçiler, yerel alıcıların yanında elektronik 
platformda Türkiye’nin dört bir yanındaki alıcılara ulaşıp ürün-
lerini daha geniş bir pazarda istediği fiyattan satabiliyor.

 “ISTEDIĞIM FIYATI BULUNCA 
ISTEDIĞIM ŞEKILDE SATIYORUM”

Çiftçi Musa Tutar da bu yıl 310 ton mısır yetiştirerek lisanslı 
depoda muhafaza ettiğini söyledi. Tutar, şunları kaydetti:

“Malımı kendi depomda muhafaza etsem onu korumak için 
bir sürü uğraşmam lazım. Lisanslı depoda ürünüm çok daha iyi 
korunuyor. Sigortalı olduğu için de hiçbir riskim kalmıyor. Ayrı-
ca stopaj, analiz, nakliye, kira desteği gibi bir sürü destek var. Sırf 
bu destekler benim kar oranımı yüzde 10’a yaklaştırıyor. TÜRİB 
üzerinden de ürünümü istediğim fiyatı bulunca istediğim şekil-
de satabiliyorum.”

Lisanslı depo işletmecisi Hüseyin Şeflek de üretici adına tüm 
riskleri üstlenerek teslim aldıkları ürünü iki yıl boyunca aynı ka-
litede korumakla yükümlü olduklarını belirtti.

Lisanslı depoculuk sistemi, çiftçininLisanslı depoculuk sistemi, çiftçinin    
    kazancını artırıyorkazancını artırıyor

Antalya ve Mersin’in ardından muz üretimiy-
le adından söz ettiren Hatay’da çiftçiler, ekim 

alanı genişleyen ve pazar sorunu yaşanmayan muza 
olan talebe yetişemiyor.

İklim yapısıyla 2006 yılında 5 dekarda yetiştiri-
ciliğine başlanan verilen teşviklerle yıllar içerisinde 
1121 dekara kadar ulaşan muz, üreticisinin yüzünü 
güldürüyor.

Özellikle Arsuz ilçesinde yoğun olarak yetişti-
rilen muz, 37 üreticinin 700 dekardaki üretimiyle 
ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Seralardan ta-
rım işçilerince titizlikle toplanan muzlar, yıkama ve 
ayıklama işlemlerinin ardından Türkiye’nin farklı 
şehirlerine gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Ar-
suz, Dörtyol, Reyhanlı, Kumlu ve Erzin ilçelerindeki 
üretiminin hızlı artışıyla muzun ürün deseni içinde-
ki yerini aldığını söyledi.

Hatay’ın muz üretiminde Antalya ve Mersin’den 
sonra üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Çola-
koğlu, “Hatay’da dekar başına 150-180 arası muz 

fidanı dikimi yapılmaktadır. Kentte 5 dekarla başla-
nan muz üretim alanı 1121 dekara ulaştı, il ekono-
misine katkısı 30 milyon lira.” diye konuştu.

Çolakoğlu, muz üretiminin yaygınlaşmasıyla 
kentte Üçgüllük Mahallesi’nde sarartma ve paketle-
me tesisi kurulduğunu da belirtti.

 “IHRACATA GEREK OLMADAN 
IÇ PAZARDA TÜKENIYOR”

Muz üreticisi Serkan Satmaz, 2011’de tanıştığı 
ürünü 60 dekarda yetiştirdiğini söyledi. Yıllık 9 tona 
kadar ürün aldığını ifade eden Satmaz, “O kadar çok 
talep var ki Türkiye’nin üçte birini bile karşılayamı-
yoruz. Serayı kurduğumuzdan beri pazar sıkıntısı 
yaşamadık. İhracata gerek olmadan iç pazarda tüke-
niyor.” diye konuştu.

Atıf Gülmez de çiftçilerin çoğunun pazar sorunu 
olmadığı için muz yetiştiriciliğine yöneldiğini söy-
ledi. Yıllık elde edilen muzla illerden gelen talebe 
yetişemediklerini altını çizen Gülmez, bu durumun 
kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Hatay’da üretim alanı artan muz Hatay’da üretim alanı artan muz 
kent ekonomisine katkı sunuyorkent ekonomisine katkı sunuyor
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2020 yılında 1 milyon 200 bin ton büyükbaş, kü-
çükbaş ve kanatlı hayvan yemi üreterek ortaklarına 
hizmet veren Tarım Kredi Yem; su ürünleri sektörü-
nün önemli girdilerinden olan balık yemini de Tarım 
Kredi güvencesiyle işletmecilerin hizmetine sunuyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren su ürünleri üreticileri-
ne de hizmet vermeyi hedefleyen Tarım Kredi Yem, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Ürünleri Üretici Birlik-
leri ve işletmecilere ziyaretler gerçekleştirip; yapılan 
görüşmeler neticesinde 2020 yılı içerisinde Tarım 
Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla balık yemi satışlarına 
başladı. 

Ankara Üniversitesi Teknokentinde AR-GE mer-
kezi kuran Tarım Kredi Yem; yemde kullanılan ithal 
girdiler yerine yerli alternatif hammadde ve katkıların 
kullanılması için çalışmalar yürütmektedir. Özellikle 
buzağı ölümlerinin önüne geçmek üzere probiyotik 
katkılı buzağı maması çalışmalarına başlayan Tarım 
Kredi Yem; sahada görevli olan besleme danışman-
ların çalışmalarını daha etkili takip etmek ve yönlen-
dirmek üzere Çiftçi Temas Sistemi’ni (ÇİTES) dev-
reye aldı. Ayrıca Alo Yem Hattı kurmayı planlayan 
Tarım Kredi Yem, böylelikle çiftçilere 7 gün 24 saat 
satış sonrası destek sağlamış olacak.

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri iştiraki Tarım Kredi 
Yem Sanayi Ticaret A.Ş, her 
geçen gün gerçekleştirdiği 
yeni yatırımlarıyla kapasitesi-
ni artırarak; balık yemi sektö-
ründe de yerini alıyor.

Tarım Kredi Yem Balık Yemi SektöründeYemi Sektöründe
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ırıkkale’de 4 yıl önce Genç Çiftçi Pro-
jesi’nden yararlanarak hibe aldığı 6 
damızlık düve ile besiciliğe başlayan 
kadın üretici, ulaştığı 75 büyükbaş hay-
van varlığı ile kendi çiftliğini kurdu.

Bahşılı ilçesinde 37 yaşındaki Hati-
ce Teke, 2016 yılında Tarım ve Orman 
Bakanlığının gençlerin tarıma kazan-

dırılması, kırsal alanda istihdamın 
arttırılması ve gelir düzeyi artışının 
sağlanması amacıyla başlattığı Genç 
Çiftçi Projesi’ne başvurdu. Hibe aldığı 
6 damızlık düve sayısını 75 büyükbaşa 
ulaştıran Teke, ayrıca kendi işletmesini 
kurarak süt ürünleri üretimine de baş-
ladı. 

K

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde 4 yıl önce 6 damızlık düve ile besi-
ciliğe başlayan Hatice Teke, bugün hem hayvan sayısını 75’e 
çıkarttı hem de işletmesinde süt ürünleri üretmeye başladı.

Kadın 
üre t i c i -
yi ziyaret eden İl 
Tarım ve Orman Müdürü 
Sırrı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, 2016 yılında başlayan ve 2018’de 
sona eren Genç Çiftçi Projesi’nden Kırık-
kale’de 398 kişinin yararlandığını söyledi. 
Bunlardan birinin de Hatice Teke olduğu-
nu belirten Yılmaz, “Teke, 6 damızlık düve 
ile başladığı üretimine bugün itibarıyla 75 
hayvan sayısına ulaşmış ve evinin yanına 
kurduğu işletmesiyle süt ürünleri üretme-
ye başlamıştır. Bunları da kentteki çeşitli 
marketlere satmaktadır. Teke, büyük bir 
başarı ve ciddi manada tarımsal üretime 

kat-
kı sağ-

layan bir çiftçimiz 
oldu. Bu anlamda ciddi bir ba-

şarı hikayesi ortaya koydu.” diye konuştu.
Hatice Teke de 2016 yılında Genç Çiftçi 

Projesi’nden yararlanarak 6 hayvanla yola 
çıktıklarını, üretim yaparak bugün hay-
van sayısını çoğalttıklarını söyledi.

Şu anda açtıkları işletmeyle sütü kendi-
lerinin değerlendirmeye başladığını anla-
tan Teke, “Yoğurt ve yağ üretimine başla-
dık. Bunları da marketlere veriyoruz. 4 yıl 
içerisinde 75 hayvan sayısına ulaştık. Her 
işte olduğu gibi illaki bu işin de zorlukları 
var ama çaba harcayarak bugün bu hale 
geldik. Bir yerlere gelebilmek, başarabil-
mek güzel bir duygu.” dedi.

Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu 
Konya’nın Bozkır ilçesinde yaşayan çift, 

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç 
Çiftçi Projesi kapsamında verilen 40 koyu-
nu, 4 yılda 148 başlık sürüye dönüştürmeyi 
başardı.

Konya’nın Çumra ilçesinde bir tarım 
işletmesinde işçi olarak çalışan Mehmet 
Borlu, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç 
Çiftçi Projesi’nden yararlanmak için 2016 
yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
başvurdu.

Halime ve Mehmet Borlu çifti, proje kap-
samında verilen 40 koyunu, 4 yılda 148 baş-
lık sürüye dönüştürdü. 

Mehmet Borlu, yaptığı açıklamada, 
Çumra ilçesinde tarım işçisi olarak çalışır-
ken Genç Çiftçi Projesi sayesinde hayatları-
nın değiştiğini söyledi.

 “DEVLETIMIZIM BIZE 
VERDIĞI CAN SUYU 

OLDU”
“Elimizde hiçbir şey yokken bir günde 

38 dişi, 2 erkek hayvan sahibi olduk.” diyen 

Borlu, şöyle devam etti:“Eşimle el ele verdik 
ve bize sunulan bu fırsatı değerlendirdik. 
İlk başlarda zorlandığımız zamanlar oldu. 
Yem, aşı, ilaç gibi harcamalar nedeniyle, 
elde avuçta bir şey yokken, zorluk çektik. 
Sonra zamanla doğumlar başladı, kuzular 
doğdukça sürümüz genişliyordu. İlk başla-
dığımızda eşimle birlikte verdiğimiz eme-
ğimizin karşılığını, koyunlarımız da bize 
ekmek olarak, aş olarak verdi. Bugün 148 
küçükbaş hayvanımız var ve bu devletimi-
zim bize verdiği can suyu ile oldu.”

Borlu, küçükbaş hayvan sayısı artınca bir 
barınak ihtiyacı oluştuğunu dile getirerek, 
bunun için de Bozkır İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünün “KOP ile Küçükbaş Hay-
vanlar Refaha Erişiyor Projesi”ne başvur-
duklarını anlattı.

“KENDI KÖYÜMDE KENDI 
AILEMLE ÇALIŞARAK 

IŞLETME SAHIBI OLDUK”
Bu başvurularının da kabul edildiğine 

dikkati çeken Borlu, proje sayesinde de 

portatif hayvan barınağı ve çoban çadırını 
temin ettiklerini bildirdi. 

Borlu, şu anda piyasa değeri 70 bin lira 
civarında olan bu barınak ve çadırı, 12 bin 
750 lira ödeyerek aldıklarını vurgulayarak, 
“Bu işlere ilk başladığımda gelirimiz yoktu 

ve gurbette bir işletmede tarım işçisi olarak 
çalışıyordum. Kendi köyümde kendi ai-
lemle çalışarak işletme sahibi olduk. Şimdi 
farklı bir proje için 12 bin 750 lira ödeme 
yapabiliyorum. Sürümüzü de günden güne 
büyütüyoruz.” diye konuştu.

“Genç Çiftçi Projesi” sayesinde kendi işletmesini “Genç Çiftçi Projesi” sayesinde kendi işletmesini 
kuran kadın üretici herkese örnek oluyorkuran kadın üretici herkese örnek oluyor
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“Yumrulu bitkiler” denildiğinde aklımıza başta patates olmak üzere soğan, sarımsak,  
şeker pancarı, havuç, kereviz, turp ve yer elması gelmektedir. Peki, gıda gereksinimi 
açısından beslenmemizde önemli yeri olan yumrulu bitkilerin yetiştiriciliğinde nelere 
dikkat etmemiz gerekiyor?

Gıda olarak tükettiğimiz ürünlerini toprak altın-
da yetiştirmesi nedeniyle yumrulu bitkilerin top-
rak istekleri diğer bitkilere göre daha hassastır. Eki-
mini yapacağımız toprak bünyemizin (tekstürün),  
yumruların oluşması ve gelişim süresince bitkinin 
yumrularının büyümesini çok fazla zorlamama-
sı gerekmektedir. Bu nedenle özellikle ağır (killi) 
topraklara ekimden kaçınmalıyız. Mümkünse orta 
bünyeli (tınlı) topraklara yapacağımız ekim ürün 
kalitemizi ve verimi olumlu yönde etkileyecektir. 

Yumrulu bitkilerde bitki besleme, birbirinden 
farklı özellikler göstermektedir. Bitki beslemede 
yumruların potasyum isteği önem arz ederken, 
vejetatif gelişim sürecinde dengeli bir azot besle-
mesine dikkat edilmelidir.  Fosfor, yumrulu bitki-
lerin çiçeklenmesi ve yumru oluşumunda rol alır. 
Kükürt aminoasit sentezinde, magnezyum klorofil 
molekülünde ve demir klorofil sentezinde etki sağ-
lar. Fotosentez için manganez gerekli iken, çinko 
oksin sentezinde, bakır azot ve karbonhidrat metabolizmasında, molibden ise nitrat redük-
taz ve nitrojenaz enzimlerinin bileşenlerinde bulunması nedeniyle bu bitki grubu için esas 
besin elementleri içerisinde yer alır. 

Makro ve mikro olarak isimlendirmiş olduğumuz besin elementlerinin bitki ihtiyaçları 
doğrultusunda değerlendirdiğimizde, bitkinin çimlenme süresinden hasat zamanına kadar-
ki gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu besin maddesi miktarları da değişmektedir. 

Yumrulu bitki yetiştiriciliğinde bitki besin maddelerinin dengeli ve zamanında uygulan-
masında her bitki için kritik öneme sahip besin maddeleri bulunmaktadır. Patates yetiştiri-
ciliğinde azot, havuçta potasyum, şeker pancarında fosfor, soğan için kükürt verime doğru-
dan etkisi olan besin maddeleridir. 

Yumrulu bitki yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı ile birlikte mümkünse ekim öncesi veya 
ekimle birlikte tohum yatağına verilecek gübre miktarlarında toplamda bitki tarafından ih-
tiyaç duyulan besin elementlerinden azotun %25’i, potasyumun %50’si, fosfor ve kükürtün 
tamamı toprağa karıştırılmalıdır. 

Azot, fosfor ve potasyum makro besin elementi üçlüsüne baktığımızda, bitki tarafından 
toprak çözeltisi içerisinde ulaşılması en zor element azottur. Azotun hızlı dönüşümü ve 
dönüşüme bağlı yıkanmasının sürekliliği sebebiyle toprakta azotu muhafaza edebilmek ve 
bitkinin ihtiyacı olduğu süreçte kullanabilmesini sağlamak, yetiştiricilik sürecinin en zorlu 
aşamasıdır. 

Günümüz koşullarında gelişen teknolojik imkanlarla azotun toprak çözeltisi içerisinde 
bulunma süresi artırılmıştır. Besin elementlerinin üretilme sürecine dâhil olmuş inhibitörler 
(engelleyiciler) sayesinde toprakla buluşan besin elementi kompleksinde yer alan azot, inhi-
bitör sayesinde toprakta daha uzun süre kalarak bitkinin gelişim verimliliğini artırmaktadır. 
Fosfor ve potasyum içinse yavaş salınım/inhibitör uygulamasına gerek duyulmamaktadır. 
Nitekim toprak çözeltisi içerisindeki fosforun ve potasyumun çözeltiden kopması uzunca 
bir süreci gerektirmektedir. 

Yapılan çalışmalar neticesinde yumrulu bitkilerin her 1 ton (1.000 kg) ürünün gereksinim 
duyduğu ve topraktan aldığı saf besin elementi miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yumrulu bitkilerin taban gübrelemesinde bitkinin çimlenme dönemindeki azot ihtiyacı-
nın rahat bir şekilde karşılanabilmesi ve azotun toprak çözeltisi içerisinden uzaklaşmaması 
için kullanılacak ürünün azot inhibitörlü olması, verime pozitif etki edecektir. Bu neden-
le GÜBRETAŞ tarafından üreticiye sunulmuş olan inhibitörlü kompoze gübre kullanımı, 

standart kompoze ürünlere nazaran verimde 
daha fazla artış sağlayacaktır.  

SLOWFERT BEST STARTER: Beklenen 
verim miktarına bağlı olarak yumrulu bitki 
yetiştiriciliğin dekara 45-60 kg aralığında kul-
lanılabilir. 13.18.15+(2MgO)+(10SO3) dese-
nine sahip bu gübrenin içeriğindeki azotun 
inhibitör (engelleyici) ile kaplı olması, bitki-
nin çimlenme sürecinden vejetatif aksamın 
4-6 yaprak sürecine kadar ihtiyacı olan azota 
ulaşımını kolaylaştıracaktır.   

SLOWFERT SÜPER INCI: Vejetatif büyü-
mesi sürecinde bitki için gerekli esas element 
olan azotun karşılanması ve bu dönemde ik-
lim şartlarına bağlı olarak azot kayıplarının 
önüne geçilmesi için inhibitörlü ÜRE kulla-
nımı bitkinin azottan maksimum düzeyde 
faydalanmasını sağlayacaktır. 

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementle-
ri, makro ve mikro olarak nitelendirilmiştir. Makro besin elementlerinin bitki kökleri vası-
tası ile topraktan alımı için taban gübrelemesi yapılmaktadır. Mikro besin elementlerinin 
gerek bitki tarafından ihtiyaç miktarının düşüklüğü gerekse bitki yaprakları tarafından alı-
mının kolaylığı ve faydalılığı açısından bir arada verilmesi gerekmektedir.

Mikro besin elementleri, üretim aşamasında çoğu zaman kompleks karışım halinde üre-
tilmektedir. Bunun nedenini mikro besin elementlerinin birbirleri arasındaki sinerjik etkiy-
le ifade edebiliriz. 

MICRO: Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap 
veren zengin içerikli besin çözeltisidir. Bileşiminde bulunan çinko, demir, bor, bakır ve 
mangan elementleri ile bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişmeyi des-
tekler. Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama ve meyve 
tutumunu teşvik eder. Meyve dökümünü en aza indirir. Bu özellikleri ile verim ve kaliteyi 
önemli ölçüde artırır. MICRO, organik tarımda kullanım sertifikasına sahiptir.

Mikro besin elementi eksiklikleri bitkiler üzerinde direkt gözlemlenebilir ve eksikliği or-
taya çıktığı andan itibaren verime ve kaliteye öncelikli olarak etki eder. Toprak bünyesi bize 
içerisindeki organik madde hakkında da bilgi verir. Organik madde içeriği, bitki gelişimi 
açısından besin elementlerinin alımını ve toprak yapısı içerisindeki mikroorganizma faali-
yetini etkiler. Bu nedenle ortamda yeteri miktarda organik madde bulunması istenmektedir. 

Bitki gelişim süreci içerisinde bitkinin karşılaşacağı hastalık, zararlı ve iklimsel stres ko-
şullarına bağlı olarak kullanılacak her türlü insektisit, fungusit, herbisit vb. tarım ilacı bit-
kinin büyüme süreci üzerine olumsuz etki yaratacaktır. Bu noktada kullanılacak her tarım 
ilacı içerisine FORCEFUL AMİNO kullanımı bitkimizin strese girmeden gelişme sürecine 
devam etmesini sağlayacağı gibi ortama organik madde de kazandıracaktır. 

FORCEFUL AMINO: Bileşiminde yüksek oranda organik madde (%30) ile birlikte 
aminoasit (%10) ihtiva eden FORCEFUL AMİNO; bitkilerin aşırı ya da düşük sıcaklık, 
kuraklık, su yetersizliği gibi nedenlerle strese girdiği ve gelişimin yavaşladığı dönemlerde 
uygulandığında uyarıcı etkide bulunarak bu olumsuz şartlara dayanma süresini uzatır. Böy-
lece bitkiye zaman kazandırarak, kısa sürede yeniden canlanmasını ve gelişme faaliyetlerini 

devam ettirmesini sağlar. Bitkinin döllenme ve meyve tutumu dönemlerini daha sağlıklı 
sürdürülmesini, besin alımını düzenleyerek özellikle iz elementlerin alınımının kolaylaştı-
rılmasını, köklerdeki N metabolizmasını etkileyerek enerji tasarrufu yapılmasını sağlamak-
tadır.

Yumrulu bitkilerde yüksek verim 
için besleme

HAZIRLAYAN
HAZIRLAYAN

İbrahim AVŞAR

İbrahim AVŞAR

GÜBRETAŞ

GÜBRETAŞ

 Ziraat Mühendisi

 Ziraat Mühendisi

Bitki    Azot (N) kg Fosfor (P) kg Potasyum (K) kg           Magnezyum (Mg) kg        Kalsiyum (CaO) kg     Kükürt (S) kg         Bor (B) kg
Patates           4  1,3  6,8       6   9  
Şeker Pancarı           4  2  5   1,5   2     0,1
Havuç                  3,8  1,5  6   1,66   1,4   1,5 






