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Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde 
üretici konuma geçiyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, et ve süt sektöründe 
kendi markasıyla üretim yapmaya hazırlanıyor. Koopera-
tif Marketlerde, tedarikçi firmalar aracılığıyla temin edilen 
et ve süt ürünleri Tarım Kredi markasıyla üretilecek.§ 8’de

Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya, üreticiler için 
yeni gelir kapısı oluyor. Alternatif ürün olarak değer-
lendirilen aronya için Tarım Kredi Kooperatiflerin-
den destek alan ortaklar üretime başladı. 

Tarım Krediden 
alternatif ürünlere destek

§ 18’de

Savunma sanayi araçları ile sivil 
alandaki birçok teknolojinin bir ara-
ya geldiği Türkiye’nin en büyük tek-
noloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 
dördüncü yılında da büyük ilgi gördü.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
teknoloji iştiraki TARNET ile katıldı-
ğı festivalde düzenlediği yarışmalar, 
“ayağını toprağa basmak isteyen” 
gençleri bir araya getirdi. TARNET’in 
Tarım Teknolojileri ve Tarımsal İnsansız 
Kara Araçları yarışmaları ise heyecana 
sahne oldu. § 12’de

TARIM TEKNOLOJİLERİ
’İN PARLAYAN’İN PARLAYAN YILDIZI OLDUYILDIZI OLDU

Büyüyen çalışma ağına daha hızlı ve güvenli hizmet 
vermek amacıyla lojistik merkezleri oluşturan Tarım 
Kredi Kooperatif Market’in 13’üncü lojistik merkezi 
Sivas’ta hizmete açıldı.

Kooperatif Markete 
yeni lojistik merkez 

§ 10’da
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Samsun Tarım Fuarı, 72 firma ve 
100’den fazla markanın katılımıy-
la TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. 
Fuarın açılışına, Samsun Valisi Doç. Dr. 
Zülkif Dağlı, Milletvekilleri Fuat Köktaş, 
Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ta-
rım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır 
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet 
Ersoy, Samsun Bölge Müdürü Erol Apay-
dın ve davetliler katıldı.

“TARIM ÜRÜNÜNÜ EN IYI 
DEĞERLENDIRMENIN YOLU 

LISANSLI DEPOCULUK”
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 

açılışta yaptığı konuşmada, tarımda ve-
rimliliğin artması için lisanslı depoculuğa 
geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, “1,5 yıl 
aradan sonra fuarlara kavuştuk. Bereketli 
topraklar üzerindeyiz. Ülkemizin en be-
reketli ovalarına sahibiz. Bizim görevimiz 
daha ileriye nasıl götürebiliriz, neler yap-
malıyız? İlin yöneticileri olarak hepimiz bu-
radayız. Tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek 
zorundayız. Daha fazla ihracat yapmak ve 
katma değeri artırmak durumundayız. Baf-
ra’da Sera OSB’nin ihalesi yapıldı. Yakın bir 
zamanda burası üreticilere açılacak. Vezir-
köprü  besicilikte, hayvancılıkta da tarımda 
olduğu gibi önemli. Oradaki çalışmalarımız 
sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Terme’de 
hem fındık hem de ziraat yeri. Oraya da bir 
Sera OSB düşüncemiz var. Onunla ilgili ça-
lışmalar devam ediyor. Lojistik Merkezi şu 
anda tamamen doldu. Oraya şu anda ekstra 
depolar yapılıyor. Lisanslı depoculuğa geç-

mek durumundayız. Çünkü tarım ürünü-
nü en iyi değerlendirmenin yolu, yöntemi 
tamamen bu. Fuarımızın da sektöre hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

FUAR, SEKTÖR IÇIN 
BÜYÜK FIRSAT

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır 
da konuşmasında, tarımın gıda üretimi 
başta olmak üzere ekonomik ve sosyal ha-
yatın en önemli ayağı olduğunu beliretek, 
“Bizleri uzun bir süre ayrı bırakan salgın 
sürecinde de daha iyi gördük ki, tarım, 
yerli ve milli imkânlarla yapılması gere-
ken, sürdürülebilir ve planlı bir şekilde 
icra edilmesi gereken stratejik bir sektör-
dür” dedi.

Türkiye’nin tarımsal üretimde büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu belirten Kacır 
şunları kaydetti:

“Bugün ülkemizde en ön sıralarda yer 
alan Samsun ilimizde düzenlenen bu fua-
rın sağladığı katkı oldukça önemlidir. Ta-
rımsal mekanizasyon, hayvansal üretim, 
su ve sulama teknolojilerindeki yenilikle-
rin, makine ve malzemelerin topluca tanı-
tılacağı Samsun Tarım Fuarı’nın bölgedeki 
yatırımlara olumlu bir ivme kazandıraca-
ğına, çiftçilerimiz için yeni imkânlar suna-
cağına inanıyorum. Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Tarım Kredi ortağı bir 
çiftçi olarak en son teknik ve teknolojile-
rin yakinen tanıtıldığı böylesi fuarları ülke 
tarımı ve çiftçilerimiz için kaçırılmaması 
gereken bir fırsat olarak görüyorum.” 

Konuşmaların ardından fuar ziyarete 
açıldı. Başkan Kacır, fuar alanında Ta-
rım Kredi standını ziyaret eden protokol 
üyeleri ve vatandaşlara kurum faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.

6. Samsun Tarım, Hayvan-
cılık ve Teknolojileri Fuarı, 
kapılarını ziyaretçilere açtı. 
Türkiye’nin en büyük çiftçi 
ailesi Tarım Kredi Koopera-
tifleri, fuarda iştirakleri ve 
Samsun Bölge Birliği ile yer 
aldı.

Tarım Kredi 6. Samsun Tarım FuarındaTarım Kredi 6. Samsun Tarım Fuarında

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 

Kacır ve Başkan Vekili Ahmet Ersoy, Sam-
sun Bölge Birliğine ziyarette bulundu. Baş-
kan Kacır, Bölge Müdürü Erol Apaydın’dan 
yapılan çalışmalar ve devam eden projeler 
hakkında bilgi aldı. Başkan Kacır daha son-
ra bölge birliğinde bulunan birimleri ziyaret 
ederek bölge birliği personeli ile görüştü.

Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, 
Başkan Vekili Ahmet Ersoy ve Samsun 
Bölge Müdürü Erol Apaydın ile birlikte 

Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan 
Sinop, Gerze, Kabalı, Yakakent, Yenice, 
Gökçeboğaz, Alaçam, Bafra, Örencik, 
İkiztepe, Doğanca Tarım Kredi Koopera-
tifleri ve Tarım Kredi Birlik Bafra Çeltik 
Fabrikasını ziyaret ederek çalışanlar ve 
ortaklarla görüştü. 

Başkan Kacır ve beraberindekiler ayrı-
ca, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’na zi-
yarette bulunarak, Ayancık’ta yaşanan sel 
felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini 
iletti.

Başkan Kacır’dan Samsun Bölge Birliğine ziyaretBaşkan Kacır’dan Samsun Bölge Birliğine ziyaret
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Ülke genelinde teşkilatlan-
mış 1.615 kooperatifi ve 800 
binden fazla ortağıyla Türki-
ye’nin en büyük çiftçi kurulu-
şu Tarım Kredi Kooperatifleri, 
üreticilerin tarımsal girdi ih-
tiyaçlarının tedariği yanı sıra 
her biri sektöründe öncü işti-
raklerinin yürüttüğü çalışma-
larla ekonomiye önemli katkı 
sağlıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz, tarımsal üretimde kooperatif-

çilik denildiğinde akla gelen ilk ismin 150 
yıllı aşkın köklü geçmişiyle Tarım Kredi 
olduğunu söyledi. Piyasa yapıcı ve regüle 
edici özelliğiyle Tarım Kredi’nin çiftçilerin 
tarımsal girdilerini karşıladığını ifade eden 
Poyraz, “Tarım Kredi sadece çiftçilerin ta-
rımsal girdilerini temin etmekle kalmıyor, 
çiftçimizin ürünlerini alıp gerek kendi te-
sislerimizde gerekse atıl kapasitesi olan 
sanayicilerimizle iş birliği yaparak onların 
tesislerinde elde edilen mamulleri, hem 
kendi hem de diğer ulusal marketlerde tü-
keticiyle buluşturuyor.” dedi.

Poyraz, Tarım Kredi’yi, dünyadaki ör-
nekleriyle kooperatifçiliği çiftçiden tüke-
ticiye kadar uzanan anlayışla hizmet eden 
kuruluşa dönüştürmede kararlı olduklarını 
ifade etti.

TARIM KREDI FAIZSIZ BIR 
SISTEME DÖNÜŞECEK

Bu anlamda yatırım ve çalışmalara hızla de-
vam ettiklerini belirten Poyraz, şunları kaydetti:

“Bir elimiz çiftçiyi tutmuşken diğer eli-
miz de tüketicide olacak. Hepsini kucak-
lama noktasında bir gayret içerisindeyiz. 
Şu an Tarım Kredi’nin genel anlamda tüm 
yapılanmasına baktığımızda 40 milyar lira 
ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Son-
rasında bu rakamlar perakende sektör de 
hızla büyüdükçe katlanarak gidecek. Ta-
rım Kredi olarak kooperatif yapılanması, 
kapsamında çiftçimize tarımsal girdileri 
veriyoruz ama öbür taraftan bunun finans-
manı noktasında da kredi veren bir kuru-
luşuz. Tarım Kredi olarak amacımız bunu 
tamamen faizsiz bir sisteme dönüştürmek 
ve bunu ısrarla söylüyoruz. İnanıyorum ki 
önümüzdeki dönemde Türkiye’de tarımdan 
başlayarak markete kadar olan gıda sek-

törünü destekleyen güçlü katılım bankası 
noktasında bir yapıya dönüşeceğiz.”

Poyraz, Tarım Kredi’nin çiftçi, sanayici 
ve tüketiciyle birlikte çalıştığını ve büyüyen 
model bir kuruluş olacağını söyledi.

“SÖZLEŞMELI ÜRETIMI 
GELIŞTIRMEK 

ISTIYORUZ”
Sözleşmeli tarım modelinin gıda sek-

töründeki fiyat regülasyonu anlamında 
önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Poy-
raz, şöyle devam etti:

“Türk tarımının en büyük sıkıntıların-
dan birisi, zaman zaman piyasada yaşadı-
ğımız arz ve talep arasındaki dengesizlik. 

Arz tarafındaki üretimin talebe bağlı olarak 
şekillenmesi ekonomik olarak da birtakım 
israfların ve fiyat istikrarsızlıklarının önüne 
geçecek. Sözleşmeli tarım ile 2021 yılında, 
pazarın 2022, 2023, 2024 yıllarında ihtiya-
cı olacak ürünlerin planlamasını şimdiden 
yapmak, çiftçilerimizi bir nevi sipariş üze-
ri ürettirmek ve sonrasında alım garantisi 
verecek şekilde takibini yapmak. Bunu rol 
model olarak yapmaya çalışıyoruz, geçen 
sene 1 milyar liranın üzerinde bir sözleşme-
li üretimimiz var. Bunu geliştirmek istiyo-
ruz ve sadece bunu biz yapmayalım. Pazar-
da yer tutmuş aktörler sözleşmeli üretime 
geçerse pazarın ihtiyacı olanı bir sonraki 
sezon üretimi de sağlanacak. Böylelikle arz 
ve talep arasındaki dengesizliğin en düşük 
seviyeye ineceğini düşünüyorum.”

Poyraz, Bilecik’in Söğüt ilçesinde altın çı-
kartılması için yürüttükleri çalışmalarda ve 
ÇED Raporu’nda belli bir seviyeye geldik-
lerini, GÜBRETAŞ’a ait Maden Yatırımları 
A.Ş.’yi açtıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatı doğrultusunda 31 Aralık 
2022 tarihi itibarıyla altını çıkarmak için 
kazıya başlayacaklarını bildiren Poyraz, 
“Borsaya bildirdiğimiz ve raporlarla ortaya 
konulduğu üzere Söğüt’te 3,2 milyon ons 
civarında bir altın varlığımız vardı. Söğüt’te 
tesislerimizi kurduğumuzda yıllık 6 ila 8 
ton arasında altın üretimimiz olacak. Bunu 
milli ekonomiye kazandırma anlamında 
önemli bir adım atmış olacağız. Tarım Kre-
di olarak finans anlamında da yeni yatırım-
ların yapılması noktasında ciddi imkan ka-
zanmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi iştirakleriyle 
Türk ekonomisine katkı sunuyor





HABER6 EKİM 2021

ltu Tarım Kredi Kooperatifi hizmet bi-
nasının açılışına, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, 
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşci, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa, Erzurum Böl-
ge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Avcıoğlu, Bölge Müdürü Mustafa Demir, 
Oltu ilçe Tarım ve Orman Müdürü Temel 
Aslan, Oltu Ziraat Odası Başkanı Meh-
met Ali Yüksel, Erzurum Bölge Müdür 
Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmet 
Agah Ayık ile vatandaşlar katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 
açılışta yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin yardımlaşma ve dayanışma 
esaslı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 800 
binden fazla ortağının yanı sıra gıda arzı 
noktasında da 85 milyon insana ulaşma 
kapasitesine sahip büyük bir aile olduğu-
nu ifade eden Arpa, “Tarım Kredi Koope-
ratifleri olarak amacımız; tarımsal amaçlı 
kooperatiflerimiz, kurum ve kuruluşları-
mız, üniversitelerimiz ve tüm sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği halinde ülke ta-
rımını daha iyiye götürmek, çiftçimize 
hizmetin en iyisini vererek Tarım Kredi 

Kooperatiflerini daha güçlü hale getir-
mek. Bu doğrultuda kooperatiflerimizin 
alt yapısını ve hizmet kapasitesini güçlen-
dirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 
Bunun yanında vatandaşlarımızın yerli ve 
kaliteli gıda ürünlerine uygun koşullarda 
erişimini sağlamak için Kooperatif Market 
ağımızı da genişletiyoruz.” dedi.

Oltu Tarım Kredi Kooperatifinin Olur il-
çesindeki Hizmet Bürosu ile birlikte 95 yer-
leşim biriminde kayıtlı 567 ortağına ve yöre 
çiftçisine hizmet verdiğini belirten Arpa, 
“30 yıldan fazla bir süredir bölge çiftçimize 
hizmet götüren Kooperatifimiz, faaliyetle-
rini bugüne kadar kiralık hizmet binala-
rında sürdürüyordu. Kooperatiflerimizin 

alt yapısını ve hizmet kapasitesini güçlen-
dirmek amacıyla başlattığımız çalışmalar 
kapsamında bugün açılışını yaptığımız hiz-
met binası Kooperatifimize kazandırılmış-
tır. Yaklaşık 1.500 metrekare arsa üzerinde 
toplam 438 metrekare kapalı alanı bulunan 
yeni hizmet binamız, bakım ve onarımı ya-
pılarak ortaklarımıza daha iyi hizmet suna-
cak hale getirildi” diye konuştu.

Kooperatif ortaklarının akaryakıt talep-
leri için 8 metreküplük akaryakıt tankı ku-
rulduğunu, yine hizmet binası içerisinde 
Kooperatif Market alanı oluşturulduğunu 
belirten Genel Müdür Yardımcısı Arpa, 
Oltu Tarım Kredi Kooperatifinin yeni bi-
nasıyla çiftçilerdaha iyi hizmet sunacağını 
kaydetti.

BOĞAZKÖY TARIM KREDI 
KOOPERATIFININ YENI 

HIZMET BINASI
Boğazköy Tarım Kredi Kooperatifinin, 

DSİ’nin bölgedeki büyük su projelerinden 
Kars Barajı inşaat alanı içerisinde kalması 
nedeniyle yer değişikliği yaptığını belir-
ten Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 
“Boğazköy Tarım Kredi Kooperatifimiz, 
burada yaşayan çiftçilerimiz için hayati bir 
öneme sahip. Bu doğrultuda, köyün taşı-

nacağı yerleşim alanında kooperatife uy-
gun konumda yer satın alınarak yeni koo-
peratif binası yapıldı. Yeni hizmet binamız 
sayesinde çiftçilerimize daha iyi hizmet 
sunacağız. Günümüz şartlarına uygun, 
ortaklarımızın taleplerini karşılayabilecek 
şekilde inşa edilen yeni hizmet binamız, 
365 metrekare kapalı alana ve 330 ton ka-
pasiteli depoya sahip.” dedi. 

Açılışı yapılan hizmet binasında 30 met-
reküplük akaryakıt tankının da yer aldığı-
nı kaydeden Arpa, “Bölge üreticilerimizin 
ve ortaklarımızın ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak inşa edilen bu yeni hiz-
met binamızı görünce heyecanlanmamak 
elde değil. Her biri gece gündüz demeden 
çalışan fedakâr kooperatif çalışanlarımız 
ve üretmek için büyük gayret sarf eden or-
taklarımızın da aynı heyecanı duyduğuna 
yürekten inanıyorum. Bölge çiftçimize ve 
tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifade-
lerini kullandı.  

Açılış törenine; Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 
Erzurum Bölge Müdürü Mustafa Demir, 
Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim 
Altıntaş, Erzurum Bölge Müdür Yardım-
cıları Özkan Yıldırım ve Mehmet Agah 
Ayık ile çok sayıda davetli ve çiftçi katıldı. 

Erzurum Bölgede yeni hizmet 
binaları açıldı

O

Erzurum Bölge Birliği 
faaliyet alanında yer 
alan Oltu ve Boğazköy 
Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin yeni hizmet 
binaları açıldı.

OLTUOLTU

BOĞAZKÖYBOĞAZKÖY
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Tarım Kredi Kooperatiflerinin 800 
binden fazla ortağı ile Türkiye’nin en 
büyük çiftçi kuruluşu olduğunu belir-

ten Genel Müdür Poyraz, tarımsal üretimin 
her aşamasında üreticilerin yanında yer al-
dıklarını söyledi. Çiftçilerin tarımsal girdi 
ihtiyaçlarının karşılanması yanında tüketici-
lerin de kaliteli ve uygun gıdaya erişimi için 
çalıştıklarını kaydeden Poyraz, “Üretici ve 
tüketici arasında sağlıklı ürününün sağlan-

ması amacıyla bir nevi köprü görevini üst-
leniyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya 
ulaşması için bir yandan market ağımızı ge-
liştirirken diğer yandan da yeni çalışmalara 
imza atıyoruz. Birçok alanda iştiraklerimizle 
çalışmamız var. Özellikle et ve süt üzerine ça-
lışıyoruz. Bu noktada vatandaşımızın sağlıklı 
gıdaya ulaşma noktasında gayretimiz var. 
Çünkü merdiven altı firmalarla ilgili ciddi 
anlamda şikâyet geliyor.” dedi.

“TALEPLERI 
DEĞERLENDIRIYORUZ”

Vatandaşların talepleri ve istekleri doğ-
rultusunda et ile süt ürünleri sektöründe 
hizmet etmeye karar verdiklerine işaret 
eden Poyraz, bu anlamda yeni bir yapılan-
ma ve iştirakle çalışmalarını genişletecekle-
rini aktardı. Et ve süt ürünlerini daha önce 
tedarikçi firmalar aracılığıyla karşılayıp 
pazarladıklarını anlatan Poyraz, sistemi 
değiştirip üretici konuma geçebilmek için 
çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

“Şu an et entegre tesisimizi sıfırdan revize 
ediyoruz. Kendi markamızla inşallah et ve 
süt ürünlerini en geç kasım ayı gibi faaliyete 
alacağımızı tahmin ediyorum. Vatandaşla-
rımızın özellikle et ve süt ürünleri nokta-
sında ciddi bir endişesi var ve bu endişeyi 

gidereceğiz, bu noktada gayret ediyoruz. 
Et ve süt ürünleri piyasasında bir anlamda 
farkındalık da ortaya koyacağız. Çünkü in-
sanların bir şeyi satın almada bir kıyaslama 
yapması gerekiyor. Biz de bu kıyaslama im-
kanını vereceğiz. Yani bu konuda çok iddi-
alı olacağız.”

TESISLERDEN CANLI 
GÖRÜNTÜLER SUNULACAK
Poyraz, et ve süt ürünleri sektöründe yenilik-

ler de yapacaklarını anlatarak, “Hem süt hem 
de et üretimi yaptığımız tesislerimizin mağa-
zalardan canlı yayın bağlantıları yapacağız. Te-
sislerimizin görüntülerini vatandaşlarımıza su-
nacağız. İnşallah vatandaşlarımız şarküteriden 
et ve süt ürünü alırken hangi fabrikada, hangi 
aşamada nasıl üretildiğini canlı olarak anbean 
görebilecek.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı 

Davut Arpa ile birlikte Kayseri Bölge Birliğine 
ziyarette bulundu. Kayseri Bölge Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve Bölge Mü-
dürü Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bil-
gi alan Poyraz, bölge çalışanlarıyla görüştü.

 Kayseri Böl-
ge Birliği faaliyet 
alanında yer alan 
Mucur, Kalaba ve 
Sarıoğlan Tarım 
Kredi Koopera-
tiflerini de ziya-
ret eden Poyraz, 
kooperatif ça-
lışanları ve or-
taklarla sohbet 
etti. 

Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde 
üreticiüretici konuma geçiyor konuma geçiyor

Genel Müdür Poyraz’dan Kayseri Bölgeye ziyaretGenel Müdür Poyraz’dan Kayseri Bölgeye ziyaret
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 

Poyraz, Kayseri Bölge Birliği 
faaliyet alanında yer alan koope-
ratifleri ziyaret ederek inceleme-

lerde bulundu.

Ülke tarımının öncü kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri, et ve süt sektöründe kendi markasıyla üretim 
yapmaya hazırlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, daha önce tedarikçi firmalar 
aracılığıyla temin edilen et ve süt ürünlerinin kendi mar-
kalarıyla üretileceği müjdesini verdi.
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Ülke genelinde büyümeye devam eden 
Kooperatif Marketin Sivas Lojistik 

Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene 
Sivas Valisi Salih Ayhan, Milletvekilleri Se-
miha Ekinci ve İsmet Yılmaz, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Adem Darımla, Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yar-
dımcısı Davut Arpa, Sivas Bölge Müdürü 
Levent Uslu, TK Market Genel Müdürü 
Bayramali Yıldırım, TAREKS Genel Müdü-
rü Burhanettin Topsakal, şirket ve koopera-
tif çalışanlarıyla davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 
“Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge 
Birliği ile işbirliği içerisinde yöre çiftçisi 
başta olmak üzere tüm halkımıza daha iyi 
hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu doğrultu-
da Genel Müdürümüz Fahrettin Poyraz ve 
Bölge Müdürümüz Levent Uslu’ya bu işbir-
liğine destek verdikleri için teşekkür ediyo-
rum” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Baş-
kanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise 
“Gıda enflasyonunu asgari düzeye indir-
mek için Tarım Kredi Kooperatifleri ta-
rafından açılan marketler öncü konumda 
bulunmaktadır. Üreticiden alınan malı 
doğrudan tüketici ile buluşturulmak üzere 
açılışı yapılan bu lojistik depo ile hizmet 
verecek Kooperatif Marketlere bol bereketli 
kazançlar diliyorum” diye konuştu.

MARKET AÇILIŞLARI 
DEVAM EDECEK

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz, açılışı yapılan 
lojistik merkezinin hayırlı olması temen-
nisinde bulunarak şöyle konuştu; “Güven-
li, ekonomik gıdaya ulaşmanın stratejik 
hale geldiği bu dönemde, lojistik depolar 
ve TK Marketler oldukça önem arz et-
mektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ta-
limatları doğrultusunda marketlerimizin 
açılışları aralıksız devam etmektedir. 41 
ilde 480 şube ile hizmet veriyoruz. Şube 
sayımız arttıkça doğan ihtiyaca yönelik 
lojistik merkezleri de tesis etmekteyiz. Bu 
anlamda şirketimizin 11 ilde 12 merkezi 
vardı. Sivas Lojistik Merkezi ile bu sayıyı 
12 ilde 13 merkeze yükseltmiş olduk” dedi. 

Sivas Organize Sanayi Bölgesinde yer 
alan ve 2 adet soğuk hava deposuna sa-
hip 5 bin metrekare kapalı, toplamda 7 
bin metrekare üzerine inşa edilen lojistik 
merkezi, Tokat, Sivas, Erzincan, Yozgat, 
Nevşehir, Kayseri ve Malatya illerine yö-
nelik hizmet verecek.

Kooperatif Market Sivas Lojistik Merkezi açıldı
Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri iştiraklerinden 
TK Pazarlama ve Market-
çilik bünyesinde hizmet 
verecek Sivas Lojistik 
Merkezi hizmete açıldı.

Sivas’ta silajlık mısır tarla 
günü etkinliği düzenlendi

Sivas’ta ürün çeşitliliğinin artırılma-
sı ve kaba yem açığının giderilmesi 

amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
bünyesinde başlatılan proje kapsamında 
“Silajlık Mısır Tarla Günü” etkinliği dü-
zenlendi.

Proje kapsamında Tarım Kredi Koo-
peratifleri Sivas Bölge Birliği ve Tarım 
Kredi iştiraki TAREKS Tohum tarafın-
dan tedarik edilen ve Sivas Valiliğince 
çiftçilere hibe edilen 2 bin torba TK 
6063 tohumuyla 12 bin dekar alanda 
ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı dü-
zenlenen tarla günüyle yapıldı.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 
Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Tarım ve 
Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Kre-

di Kooperatifleri Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyesi Adem Darımla, Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Mü-
dür Yardımcısı Davut Arpa, Sivas Bölge 
Müdürü Levent Uslu, TAREKS Tohum 
Genel Müdürü Burhanettin Topsakal ve 
çiftçiler katıldı.

“ÜRETICILERE 
BEREKETLI HASATLAR 

DILIYORUM”
Sivas’ta kaba yem ihtiyacının gideril-

mesiyle tarım ve hayvancılığın gelişimi-
nin daha da artacağını dile getiren Vali 
Ayhan, “Silajlık mısır, coğrafyamıza en 
uygun ve verimli bitkilerinden birisi. 
Üreticilerimize hayırlı ve bereketli ha-

satlar diliyorum” diye konuştu. 
Sivas’ın önemli bir tarım kenti oldu-

ğunu belirten Milletvekili İsmet Yılmaz 
da “Çiftçimizi bilgiyle, toprağımızı da 
suyla kavuşturunca işte böyle yüz gül-
düren sonuçlar alıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, 
traktörün direksiyonuna geçen Vali 
Ayhan, çiftçilerle birlikte ilk hasadı ger-
çekleştirdi. 

TAREKS Tohum tarafından ıslah 
edilen besin değerleri yönünden yük-
sek kaliteye sahip TK 6063 silajlık mısır 
tohumunun bölgede başarılı sonuçlar 
vermesiyle birlikte kaba yem ihtiyacının 
karşılanması ve yerli üreticiler için ürün 
çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği ve Tarım Kredi İştiraki TAREKS Tohum 
tarafından tedariki sağlanan ve Sivas Valiliğince çiftçilere hibe edilen 2 bin torba TK 
6063 tohumuyla ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı düzenlenen tarla günüyle yapıldı. 
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işti-
raklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve 
Mağazacılık bünyesinde faaliyet göste-

ren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi 
gören Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 471. 
şubesi Kayseri’de törenle açıldı. 

Açılışa, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, 
İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım Kredi 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem 
Darımla, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 
Kayseri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Güneş, Bölge Müdürü Mehmet 
Uzun, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçi-
lik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım ile 
kooperatif müdürleri, şirket yöneticileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

GELECEK 5 YILIN 
STRATEJISI HAZIR

Açılışta konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 471. ma-
ğazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak; 
“Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye’nin en bü-
yük çiftçi kuruluşudur. 17 bölge birliği, bin 615 
kooperatifi, yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçimizin hiz-
metinde olan tarımsal kooperatif yapılanmasıdır. 
Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye 
uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanın-
da yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü 
olan yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek 
dönüştürüyor. Bunun en güzel örneği Tarım 
Kredi Kooperatif Market. İlk şubesini 2017 yılın-
da açtığımız marketlerimizi son iki yılda büyük 
bir yapılanma içine girerek hızla artırdık. Bugün 

40 ilde 471 şube sayısına ulaştık. Gelecek 5 yıl-
da stratejilerimiz hazır. Tarım Kredi Kooperatif 
Marketini dünya standartlarına uygun hale geti-
rerek, hem vatandaşlarımıza hem de çiftçilerimi-
ze katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. 

SEKTÖRDE YERIMIZI ALDIK
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. 

Genel Müdürü Bayramali Yıldırım ise, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin köklü ku-
rumlarından bir tanesi olduğunu hatırlatarak; 
“Dünyada tarımın ve kooperatifçilik mantığı-
nın gelişimine paralel olarak Tarım Kredi Koo-
peratifleri de özellikle son dönemlerde bir dö-
nüşüm içerisindedir. Bu manada Türk çiftçisini 
destlerken onların daha iyi koşullarda ürünle-
rini satabilmesi ve tüketicinin mutfağına gide-
bilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli 
dönüşümü yaparak son üç yılda marketçilik 
sektöründe de yerini aldı” diye konuştu.

TÜRKIYE’NIN HER BELDESINDE 
TARIM KREDI VAR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri 
Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulka-
dir Güneş de konuşmasında; çiftçilerin her türlü 
ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydederek; “Bölge 
Birliğimiz Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat 
olmak üzere 4 ilden oluşuyor. Kooperatifimizin 
bölge müdürlüğü kredi kullandırıyor. Önceden 
bu krediyi kullandırdığımızda faizlerimiz çok 
yüksekti, yüzde 20, 25, 40 civarındaydı. Çok 
şükür şimdi bu faizler yüzde 5’lere düştü. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, bakanımız Tarım Krediye 
daha çok değer veriyor. Yüzde 5’i baba oğula 
vermez. Biz aynı zamanda krediyi dağıtıyoruz, 
yıl sonunda da yüzde 95 gibi tahsilatını yapıyo-
ruz. Kırsalın her tarafında varız, Türkiye’nin her 
beldesinde Tarım Kredi var. Çiftçilerimizin her 
türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah buraların 
yokluğunu vermesin” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mem-
duh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel de mar-
ketin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ko-
nuşmaların ardından market açılışı dualarla ya-
pıldı. Tarım Kredi Kooperatif Market şube sayısı 
Eylül ayı sonu itibariyle ise 46 ilde 483’e ulaştı.

Çiftçilerin el emeği katkısız ve doğal ürünleri aracısız şekilde tüketi-
ciyle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Market, hizmet ağını genişlet-
meye devam ediyor. Kooperatif Market’in 471’inci şubesi Kayseri’nin 
Kocasinan ilçesinde açıldı.

Tarım Kredi Tarım Kredi 
Kooperatif Kooperatif 
Marketin Marketin 
471. şubesi Kayseri’de açıldı471. şubesi Kayseri’de açıldı

Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Rıza Akpınar’dan, 
Izmir Bölgeye ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Rıza Akpınar, İzmir Bölge Birliğine 
bağlı kooperatifleri ziyaret ederek, faaliyetleri ye-
rinde inceledi.

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdür Yardım-

cısı Ali Rıza Akpınar, Krediler ve 
Finansman Daire Başkanı Veysel 
Tolga Atik ve Kredi Takip Müdürü 
Sinem Tokat ile birlikte İzmir Bölge 
Birliğini ziyaret etti. 

Kurumsal ödeme kolaylığı, sabit 
oranlı krediler, Tarsim üretimi, sigor-
ta kredi eşleşme oranları, yeni ortak 

kayıtları ve kredi hacimleri gibi ko-
nularda Bölge Müdürü Adnan Yusuf 
Güney ve Bölge Müdür Yardımcısı 
Tümer Özlü’den bilgi alan Akpınar, 
Bölge Birliği personeliyle de görüştü. 

Akpınar ve beraberindekiler, Ala-
şehir, Salihli, Turgutlu, Yeşilyurt, 
Bayındır ve Subaşı Tarım Kredi Ko-
operatiflerini de ziyaret ederek ince-
lemelerde bulundu.
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u yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan Havacı-
lık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğün-
de, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, 
kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniver-
sitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın 
destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
yapıldı. Tarım Kredi teknoloji iştiraki TAR-
NET’in TEKNOFEST kapsamında düzenlediği 
Tarım Teknoloji Yarışmaları ise “ayağını topra-
ğa basmak” isteyen gençleri bir araya getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağ-
lık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleşti-
rilen etkinliğe, 45 bin takım ve 200 binden fazla öğrenci 
başvuru yaptı.  2018 yılında 20 bin, 2019 yılında 50 bin, 
2020 yılında 100 bine yakın kişinin başvuru yaptığı, 2019 
yılında yaklaşık 1.7 milyon ziyaretçiyle dünya rekoru kı-
ran festival, bu yıl yine yoğun katılımla geçti. 

TARIM ODAKLI TEKNOLOJILER 
YARIŞTI

Teknoloji şirketimiz TARNET, TEKNOFEST kapsa-
mında, Tarım Teknolojileri ve Tarımsal İnsansız Kara 
Araçları yarışması düzenledi. Tarım alanlarının daha 
doğru ve verimli kullanılması, çiftçilerin tarımsal girdi 
maliyetlerini düşürürken verim artışı sağlayacak tarım 
odaklı teknolojilerin sergilendiği yarışmaya toplamda 
1.069 başvuru yapıldı. Yarışma alanlarına ek olarak, Ta-
rım Kredi Kooperatifleri TARNET tarım teknolojileri 
temas alanlarında, Elektrostatik Püskürtme Teknolojisi 
(EPT), Akıllı Traktör Sistemi (ATS), ilk kez görücüye çı-
kan yerli Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ve Akıllı Ta-
rım Atölyeleri (ATA) festival ziyaretçilerinin yoğun ilgisi 
ile karşılaştı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T3 Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da TARNET standını 
ziyaret ederek projeleri inceledi. Bayraktar, TARNET 
Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz’dan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

“AYAĞIMIZI TOPRAĞA SAĞLAM 
BASALIM ISTIYORUZ”

Festivalin ilk gününde TARNET ve yarışma alanlarını 
ziyaret eden Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Poyraz, “TEKNOFEST’te herkes uzaya, yukarı gökyüzüne 
bakarken biz aynı zamanda ayağımızı toprağa sağlam ba-
salım istiyoruz.” dedi. Girdi maliyetlerinin azaltılması ve 
verimliliğin artırılması noktasında teknolojik gelişmelerin 
tarımda kullanılması ve yaygınlaştırılmasının önemine 
işaret eden Poyraz, TEKNOFEST’te tarım teknolojilerinin 
geliştirilmesi konusunda lise ve üniversite öğrencilerine 
yönelik yarışmalarla etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

“TARIM TEKNOLOJILERIYLE ILGILI 
FARKINDALIK OLUŞTURMAK 

ISTIYORUZ”
Genel Müdür Poyraz, yarışmalara yoğun katılım ol-

duğunu vurgulayarak, festival kapsamında düzenledik-
leri tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı 
yarışmalarına değindi. Poyraz, yarışmalarla genel olarak 
verimliliği artıracak çalışmalara öncülük etmek istedik-
lerini ifade ederek, “Ama aynı zamanda, şehirleşen top-
lumumuzda gençlerimiz, çocuklarımız özellikle gıdaya 
erişim noktasında gıdanın üretim süreçlerini de bilsin 
istiyoruz. Stantlarımızda 
Akıllı Tarım Atölyeleri 
dediğimiz tüm bu süreç-

leri ilkokul çağından 
başlayarak gençlerimi-
ze anlatan, öğreten eğ-
lenceli oyunlarımız var. 
Tarımla, tarım teknolo-
jileriyle ilgili olarak ne 
varsa burada bir farkın-
dalık oluşturmaya çalı-
şıyoruz.” diye konuştu.

YARIŞMALARA 
YOĞUN TALEP 
Yarışmalara diğer 

etkinliklerin de üzerin-
de başvuru aldıklarını 
aktaran Poyraz, “İnanı-
yorum ki buradan, bir 
kısmı doğrudan tarımla 

ilgili bir kısmı da tarım niyetiyle başlamış, başta savunma 
olmak üzere pek çok sektörde de kullanılabilecek tekno-
lojik gelişmelere aracılık etmiş oluruz.” dedi. Tarımda 
teknoloji kullanımına yönelik projelerine değinen Poyraz, 
yaklaşık 3 yıldır drone ile ilaçlama konusuna ağırlık ver-
diklerini söyledi.

TARIMDA MILLI TEKNOLOJI 
HAMLESI 

Poyraz, başlangıçta yabancı dronlar üzerinde araştırma 
yaptıklarını, sonra da bunları Türkiye’deki şirketlerle mil-
lileştirme anlamında çalıştıklarını belirterek, “Geçtiğimiz 
yılda 15 ilde denemesini farklı ürün gruplarında yaptık. 
Burada çok da olumlu sonuçlar aldık. Özellikle kuraklığın 
konuşulduğu bu ortamda su ve tarımsal ilaç tüketiminin 
ciddi oranda azaldığını, enerjiden ciddi tasarruf sağlandı-
ğını, daha da önemlisi insan sağlığı açısından zirai ilaçlarla 
temasın minimum düzeye indiği uygulamalara aracılık et-
tik.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali, dördüncü yılında da büyük ilgi gördü. Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji iştiraki TARNET ile katıldığı festivalde, 
düzenlediği yarışmalarla “ayağını toprağa basmak” isteyen gençleri bir 
araya getirdi.

B

Tarım teknolojileri TEKNOFEST’in parlayan yıldızı olduTarım teknolojileri TEKNOFEST’in parlayan yıldızı oldu  
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Tarım teknolojileri TEKNOFEST’in parlayan yıldızı olduTarım teknolojileri TEKNOFEST’in parlayan yıldızı oldu  Dereceye girenler Dereceye girenler 
ödüllerini aldıödüllerini aldı
Tarım Teknolojileri kategorisinde 75, Ta-
rımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde 
22 finalistin yarıştığı festivalde, dereceye 
giren takımlar için gerçekleştirilen ödül 
törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Prof. Dr. Aziz Sancar birlikte 
katıldı.

TEKNOFEST etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 

pek çok yarışmanın finalist-
leri fuarda projelerini tanıt-
ma imkanı buldu. TARNET 
tarafından düzenlenen Tarım 
Teknolojileri ve Tarımsal İn-
sansız Kara Araçları yarışma-
larında finale kalan takımlar 
festivalde hünerlerini ortaya 
koydu. Finalistler tarım ve 
teknolojiyi bir araya getire-
rek üretim sürecinde yaşanan 
problemlere çözümler üret-
meye çalıştı.

Tarım Teknolojileri Ya-
rışması Lise Kategorisinde 
birinciliği Tam Otonom, 
Mobil-Topraksız Tarımsal 
Üretim Platformu projesiyle 
MezzoMorto Tartek takımı 
kazandı. İkinciliği, Karınca 
projesiyle Börü takımı alır-
ken, üçüncülüğü İnsansız 
Hava Aracıyla Tarımda İlaç-
lama, Gübreleme, Tohumla-
ma projesiyle Robo-Tar takı-
mı aldı. Tarım Teknolojileri 

kategorisinde En İyi Sunum 
Ödülünü ise Tombot Man-
tarhane Otomasyon proje-
siyle Atakum Bilsem takımı 
kazandı.

Tarım Teknolojileri Yarış-
masının Üniversite Kategori-
sinde ise birincilik ödülünü 
Mutfakta Tarım Yapay Zekâlı 
Akıllı Telefon Kontrollü Oto-
matik Kompost Üretim proje-
siyle Demeter takımı kazandı. 
İkinciliği, Elektrikli Teat Dip-
ping projesiyle Fıratvet takımı 
alırken, üçüncülüğü ise BiTo-
hum projesiyle Genç Makers 
takımı aldı. Üniversite ekip-
leri arasında En İyi Sunum 
Ödülünü Fenobot projesiyle 
Cezeri takımı aldı.

Tarımsal İnsansız Kara 
Araçları kategorisinde birin-
cilik ödülünü Simurg takımı, 
İkinciliği Tarus takımı üçün-
cülüğü ise Yıldız Rover takımı 
kazandı. Bu kategoride En 
Özgün Tasarım Ödülünü ise 
Toprak Arge takımı aldı.

“TARNET MISYONUNU DAHA DA 
ARTIRACAK”

Poyraz, üzerinde çalıştıkları akıllı traktör sistemini 
anlatırken, sistemde iyileştirme çalışmalarının sürdü-
ğünü bildirdi. Poyraz, toprak analizlerinin tarladan 
toprak alıp laboratuvarlara götürülerek yapıldığına 

işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bu işi seyyar laboratuvarlarla bizzat çiftçinin aya-

ğına gidip köyünde, tarlasında yapma imkanı sağ-
layacak birtakım somut çalışmalarımız var. Çünkü 
toprak analizini yaptığımız zaman toprağın neye ne 
kadar ihtiyacı varsa o ölçüde girdi kullanıyorsunuz. 
Tarımsal faaliyetlerin tüm safhalarında geliştirilecek 
olan teknolojiler, tarımsal girdilerin daha verimli, öl-
çülü kullanılması ve mahsuldeki verimliliğin artırıl-
ması noktasında çiftçinin kazancını artıracak olumlu 
etkiler yapacak. Somut olarak da uygulamada bunları 
görüyoruz.”

“TARIMDA, TEKNOLOJI YOĞUN 
FAALIYETE EVRILMEMIZ 

GEREKIYOR”
Tarım Kredi olarak gençlerin beyin fırtınası sonucu 

ortaya çıkan ürünlerinin ticarileştirilmesi ve sahada 
çiftçinin kullanımına sunulmasını amaçladıkları ak-
taran Poyraz, TEKNOFEST’in bu kapsamda güzel 
bir çalışma olduğunu ifade etti. Poyraz, tarımla uğra-
şan nüfusun günden güne yaşlandığına işaret ederek, 
“Dolayısıyla burada emek yoğun bir faaliyetten tek-
noloji yoğun bir faaliyete doğru evrilmemiz gerekiyor. 
TARNET de tarımsal üretimin tüm aşamalarında 
teknolojilerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunların 
sanayi iş birliğiyle seri üretime geçirilmesi noktasında 
önümüzdeki dönem misyonunu daha da artıracak.” 
ifadelerini kullandı.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun, Trabzon Erzurum 
Bölge Birlikleri bünyesinde istihdam edilmek üzere alı-
nan kooperatif görevlileri ve ziraat mühendisleri göreve 
başladı.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim 
Müdürlüğü tarafından, 2021 Hizmet İçi 

Eğitim Programı doğrultusunda, Aday Per-
sonel olarak görev yapan 42 çalışana Daimi 
Kadro Kursu düzenlendi.

Daimi Kadro Kursu, Kovid 19 tedbirleri 
kapsamında uzaktan bağlantıyla yapıldı. 
Eğitim programında yer alan tüm derslerin 

videoları ve ders notları Tarım Kredi Koo-
peratifleri Eğitim Portalı’ndan temin edile-
bilecek şekilde hazırlanarak katılımcıların 
erişimine açıldı.

Kursun ardından eğitime katılan per-
sonele Daimi Kadro Sınavı yapıldı. Yazılı 
sınavda başarılı olanların mülakatları aynı 
gün tamamlandı.

Samsun, Trabzon  ve Erzurum Bölge Birliklerinde

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 
Daimi Kadro Sınavı

Samsun Bölge Birliği hizmet binasında 
düzenlenen törenle 15 aday personele 
atama yazıları tebliğ edildi. Törene Mer-

kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 
Kacır, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet 
Ersoy, Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, 
Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Karagay-
tan ve Harun Murat Çakın katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, tö-
rende yaptığı konuşmada, Tarım Kredi aile-
sine yeni adayların katılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek; “Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde çalışmak bir ayrıcalık. 
Genç arkadaşlarımız bize taze kan olacak, 
kooperatiflerdeki tecrübeli büyüklerinden 
de önemli bilgiler öğrenecekler. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin varlık sebebi olan çiftçile-
rimize hizmet noktasında aday personelleri-
mizden büyük beklenti içerisindeyiz” dedi.

TRABZON BÖLGE 
BIRLIĞI

Trabzon Bölge Birliğine bağlı kooperatif-
lerde istihdam edilmek üzere alınan koo-
peratif görevlileri ve ziraat mühendisleri de 
düzenlenen tebligat töreniyle göreve başladı. 
Bölge Birliği toplantı salonunda aday perso-
nel için düzenlenen tebligat törenine, Trab-

zon Bölge Müdürü Osman Tomruk, Bölge 
Müdür Yardımcıları Seyfettin Demirci ve 
Bahattin Yıldız katıldı.

Bölge Müdürü Tomruk, aday personele 
görev belgelerini tebliğ ederek, “Görev yerle-
riniz hayırlı olsun, başarılar diliyorum” dedi.

ERZURUM BÖLGE 
BIRLIĞI

Erzurum Bölge Birliği toplantı salonunda 
aday personel için düzenlenen tebligat töre-
nine, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Erzurum 
Bölge Müdürü Mustafa Demir, Bölge Müdür 
Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmed Agah 
Ayık katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, tören-
de aday personele yönelik yaptığı konuşmada, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışmanın ve 
çiftçiye hizmet etmenin önemine vurgu yaptı.

Genel Müdür Yardımcısı Arpa, “Görev yer-
leriniz hayırlı olsun. Sizlerden isteğimiz öz 
verili çalışmanız ve çiftçiye en iyi hizmeti sağ-
lamanız. Başarılı işler yapacağınıza inanıyoruz. 
Tarım Kredi Kooperatiflerine, çiftçi ve ortak-
lara vereceğiniz hizmetlerden dolayı sizlere 
şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyo-
rum” dedi.

Aday personel göreve başladı

SAMSUNSAMSUN

TRABZONTRABZON

ERZURUMERZURUM

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
bünyesinde görev yapan aday personel için Daimi 
Kadro Sınavı yapıldı.

Tarım Kredi personeline 
Yetki ve Sorumluluk Kursu
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği tarafından Kurumda görev ya-
pan Kooperatif Görevlisi, Ziraat Mühen-
disi, Servis Görevlisi ve Teknik Personele 
yönelik “Yetki ve Sorumluluk Kursu” dü-
zenlendi.

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı 
doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifle-

ri Merkez Birliği İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsa-
mında uzaktan canlı bağlantı yöntemiyle 
düzenlenen kursa 113 personel katıldı. 

Yapılan eğitimin ardından, personele 
“İmza Yetkisi Sınavı” yapıldı. Yazılı sınav-
da başarılı olan personelin mülakatları 
aynı gün tamamlandı.
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Ankara, Kayseri, Antalya ve Kon-
ya Bölge Birliklerinde Kovid-19 
tedbirleri kapsamında düzenle-

nen mülakatlarda başarılı olan adaylar, 
belirlenen illerdeki bağlı kooperatiflerde 
ziraat mühendisi ve kooperatif görevlisi 
olarak görev alacak.

ANKARA BÖLGE BIRLIĞI
Ankara Bölge Birliği hizmet binasında 

mülakatlar gerçekleştirildi. 
Ankara Bölge Birliğine bağlı koope-

ratiflerde istihdam edilmek üzere, açı-
lan ilan doğrultusunda iş başvurularını 
yapan adaylardan, yapılan inceleme ve 
değerlendirmeler neticesinde 119’u mü-
lakata katılmaya hak kazandı.

KAYSERI BÖLGE BIRLIĞI
Kayseri Bölge Birliği hizmet binasında 

düzenlenen mülakatlar, oluşturulan iki ayrı 
komisyonla yapıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa’nın 
başkanlığını yaptığı komisyonda Bölge Mü-
dürü Mehmet Uzun ve İnsan Kaynakları 
Müdürü Muhammed Fatih Arslan komis-
yon üyesi olarak görev aldı. İnsan Kaynak-
ları Daire Başkanı Eyüp Doğan’ın başkan-
lığını yaptığı komisyonda ise Bölge Müdür 
Yardımcısı İbrahim Onursoy ve Eğitim 

Müdürü Fatih Şahin komisyon üyesi oldu.
Kayseri Bölge Birliğine bağlı koope-

ratiflerde istihdam edilmek üzere açılan 
ilan doğrultusunda iş başvurularını yapan 
adaylardan, yapılan inceleme ve değerlen-
dirmeler neticesinde 137’si mülakata katıl-
maya hak kazandı.

ANTALYA BÖLGE BIRLIĞI
Antalya Bölge Birliği hizmet binasında 

düzenlenen mülakatta; Genel Müdür Yar-
dımcısı Davut Arpa Komisyon Başkanı, İn-
san Kaynakları Daire Başkanı Eyüp Doğan 
ve Bölge Müdürü Yakup Kasal komisyon 
üyesi olarak görev yaptı.

Antalya Bölge Birliğinin Burdur ve Is-
parta illerine bağlı kooperatiflerinde ziraat 
mühendisi kadrosuyla istihdam edilmek 
üzere açılan ilan doğrultusunda iş başvu-
rusu yapan adaylardan, yapılan inceleme ve 
değerlendirmeler neticesinde 21’i mülakata 
katılmaya hak kazandı.

KONYA BÖLGE BIRLIĞI
Konya Bölge Birliği hizmet binasında 

gerçekleştirilen mülakatlar, oluşturulan iki 
ayrı komisyonla yapıldı. Genel Müdür Yar-
dımcısı Davut Arpa’nın başkanlığını yaptığı 
komisyonda Bölge Müdürü Fatih Zekeriya 
Yerlikaya ve İnsan Kaynakları Müdürü 
Muhammed Fatih Arslan komisyon üyesi 
olarak görev aldı. İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Eyüp Doğan’ın başkanlığını yaptı-
ğı komisyonda ise Bölge Müdür Yardımcısı 
Murat Eren ve Eğitim Müdürü Fatih Şahin 
komisyon üyesi olarak görev aldı.

Konya Bölge Birliğine bağlı kooperatif-
lerde istihdam edilmek üzere, açılan ilan 
doğrultusunda iş başvurusu yapan adaylar-
dan, yapılan inceleme ve değerlendirmeler 
neticesinde 112’si mülakata katılmaya hak 
kazandı.

Mülakat sonucunda başarılı olan 
adaylar, www.tarimkredi.org.tr adresin-
den ilan edildi.

Hububat Eksperliği Eğitimi düzenlendi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Merkez Birliği Pazarlama Daire Baş-
kanlığınca planlanan ve İnsan Kaynakları 
Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen Hububat Eksperliği 
eğitimlerinin ilk dönemi başladı.

Kooperatif ortaklarından sağlıklı ve 
uygun kriterlerde ürün alımı yapılabil-
mesi, fiziki-teknik işlemlerden kaynak-
lanan olumsuzlukların azaltılması ve 
fiyatlandırmada istikrarın sağlanması 
açısından, hububat alımlarının yoğun 

olduğu Bölge Birliklerine bağlı koope-
ratiflerde görev yapan personele yönelik 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) işbirliği 
ile hububat eksperlik eğitimi düzenlendi.

Eğitimin ilk gününde Eğitim Müdür-
lüğü ve Sözleşmeli Üretim ve Ürün De-
ğerlendirme Müdürlüğü’nden yetkililer 
hazır bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi eğitmenlerince 
verilecek ve 2 dönemde toplam 80 perso-
nelin eğitim alacağı kurslara katılan perso-
nele eksperlik belgesi verilecek.

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri İnsan Kaynakla-
rı Daire Başkanlığı Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
TMO işbirliği ile Tarım Kre-
di bünyesinde görev yapan 
personele yönelik 2021 yılı 
“Hububat  Eksperliği Eğiti-
mi” düzenlendi.

Tarım Kredi Bölge Birliklerinde 

Mülakat heyecanı devam ediyor

ANKARAANKARA

Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Bölge Birliklerine bağlı 
kooperatiflerde istihdam 
edilecek kooperatif gö-
revlisi ve ziraat mühendi-
si kadroları için mülakata 
katılmaya hak kazanan 
adayların mülakatları ya-
pıldı.

KAYSERIKAYSERI

ANTALYAANTALYA

KONYAKONYA
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İlçenin geleneksel tarım ürünle-
rinden olan ve “Meriç yer fıstığı” 

adıyla tescil alan yer fıstığı hasadı 
için üreticiler tarlalara girmeye 
başladı. Elle ve makine yardımıyla 
topraktan sökülen fıstıklar elekler-
den geçirildikten sonra kurumaya 
bırakılıyor. Yüksek verimi ve ge-
tirisinden dolayı Meriç’te birçok 
köyde üreticiler buğday ve ayçiçeği 
ekiminin yanı sıra yer fıstığı ekme-
ye başlarken, fıstık ekim alanının 
bu yıl 6 bin dekarı aştığı belirtiliyor. 

Meriç Tarım Kredi Koopera-
tifi ortağı Mehmet Demir(46), 
bölgenin yer fıstığı yetiştirilmesi 
için çok uygun olduğunu ve kar-
lı olmasından dolayı kendisinin 
de yer fıstığı ekimine yöneldiğini 
söyledi. Yer fıstığının bölgenin 
marka ürünlerinden biri olduğu-
nu vurgulayan Demir, “Yer fıstığı 
bölgemizin geleneksel ürünlerin-
den. Trakya’da geniş kapsamda 
fıstık üretimi yapılan tek yer bizim 
ilçemiz. Verimi ve getirisi çok iyi. 
Buna bağlı olarak ekim alanları 
her yıl genişliyor.” dedi.

“AYÇIÇEĞI VE 
BUĞDAYA GÖRE      

5 KAT KARLI”
Meriç Ovası’nda kumsal topra-

ğı ve sulama imkanı olan Alibey-
köy ve Nasuhbey köylerinde yer 
fıstığı ekildiğini belirten Demir, 
şöyle devam etti:

“Mayıs ayında ekimini yaptığı-
mız yer fıstığında hasat mesaisine 
Ekim ayıyla birlikte başlıyoruz. 

Marka tescilini aldığımız Meriç 
yer fıstığının ekim alanı her yıl 
büyüyor. Kendine has aromasıy-
la fıstığımız beğeni topluyor. Yer 
fıstığı üreticimiz için çok değerli 
ürün. Verimi ve getirisi çok iyi.  
Bu yıl ortalama 300 kilogram fıs-
tık hasat etmeyi bekliyoruz. Bu 
tohumların tamamı kendi tohu-
mumuz ve yerli. Yer fıstığı, ayçi-
çeği ve buğdaya göre bir dekarda 
5 kat daha fazla gelir getiriyor. 
Bundan dolayı yer fıstığı eken 
çiftçilerin yüzü gülüyor.” dedi. 

TARIM KREDI 
ORTAĞININ 

YANINDA
Katma değeri yüksek yer fıstı-

ğının ekim alanlarının gelişmesi 
için Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak gerekli çalışmaları yaptık-
larını ve üreticileri teşvik ettik-
lerini vurgulayan Meriç Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdürü Ah-
met Büyük ise “Hem üreticimiz 
hem de ülkemizin kazanması 
için çalışıyoruz. Yer fıstığının 
geliri diğer tarım ürünlerine 
göre daha yüksek. Yapılan la-
boratuvar incelemelerinde Me-
riç’te üretilen yer fıstığının pro-
tein değerlerinin yüksek olduğu 
kanıtlanmış durumda. Meriç, 
Türkiye’nin kaliteli yer fıstığının 
yetiştirildiği yerlerden biri. Me-
riç yer fıstığı Türkiye pazarında 
resmi marka tescilli ve işaret 
amblemi ile satışa sunuluyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Edirne’nin Meriç ilçesinde bu yıl 18 bin ton 
yer fıstığı rekoltesi bekleniyor. Son yıllarda 
bölgede ekilen buğday ve ayçiçeğine göre daha 
fazla kazanç elde edilen yer fıstığında ekim 
alanlarının artırılması için Meriç Tarım Kredi 
Kooperatifi de ortaklarını destekliyor. 

Meriç Ovası’nda “yer fıstığı” hasadı başlıyorMeriç Ovası’nda “yer fıstığı” hasadı başlıyor

Meriç  Tarım Kredi Meriç  Tarım Kredi 
Kooperatifi Ortağı Kooperatifi Ortağı 
MMehmet DEMİRehmet DEMİR

Meriç  Tarım Kredi Meriç  Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü Kooperatifi Müdürü 
Ahmet BÜYÜKAhmet BÜYÜK
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Yener, Strateji Geliştirme ve 

Teşkilatlandırma Daire Başkanı A. Harun Kırmızı ve 
Teşkilatlandırma Müdürü Mehmet Emrah Kan ile bir-
likte Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde ince-
lemelerde bulundu.

Çatalca, Çerkezköy, Demirler, Lüleburgaz, Hayrabolu, 
Dambaslar, Keşan ve Delibedir Tarım Kredi Koopera-
tiflerini ziyaret eden Yener, Bölge Müdürü Nedim Nar 
ve Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Nazlı’dan faaliyetler 
hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Yardımcısı Yener ve 
beraberindeki heyet, ziyaretler es-
nasında kooperatif ortaklarıyla da 
görüşerek talep ve önerilerini din-
ledi. Ayçiçeği alımlarının yoğun bir 
şekilde devam ettiği bölgede çiftçiler, 
Tarım Kredinin çalışmalarından ve 
ürün değerlendirme faaliyetlerinden 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Genel Müdür Yardımcısı Yener’den, Genel Müdür Yardımcısı Yener’den, 
Tekirdağ Bölgeye ziyaretTekirdağ Bölgeye ziyaretTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Yener, Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı 
kooperatifleri ziyaret ederek, faali-
yetleri yerinde inceledi. Türkiye Tarım Kredi Ko-

operatifleri Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Yener 
ayrıca Muhasebe ve Bütçe 
Daire Başkanı Sertaç Gür-

soy, Mali İşler ve Muhasebe 
Müdürü Fatih Oğuzhan 

ile birlikte Tekirdağ Bölge 
Birliği faaliyet alanında 

yer alan kooperatiflerde ve 
TAREKS Hayvancılık A.Ş 
tesislerinde incelemelerde 

bulundu.
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Son yıllarda ülkemizde de üretilmeye başlanan 
ve besin içeriği dolayısıyla kanser hücrelerini 
yok ettiği ifade edilen aronya meyvesinin sağlı-

ğa pek çok faydasının olduğu belirtiliyor.  Odunsu ve 
çalı formunda olan aronya bitkisi geniş iklim kuşağı 
ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği 
ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 
“süper meyve” olarak adlandırılıyor.

IHRACAT IMKANI TALEBI 
ARTIRIYOR

Üzümsü meyvelerin önemi ve yetiştiriciliği git-
tikçe önem kazanırken, ihracat imkanları nedeniyle 
bu tip ürünlere çiftçilerin talebi her geçen yıl artı-
yor. Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Vize Tarım Kredi 
Kooperatifi ortağı Ümit Çakan(40) 3 
yıl önce bahçesine diktiği 
aronya mey-

vesini üretmeyi başardı. İlk ha-
sadını yapan Soğurcak Köyün-
den Ümit Çakan, dönümde bir 
ton ürün elde etti. Toplam 1750 
ağaca sahip olduğunu belirten 
Çakan, Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin desteği sayesinde yeni bir 
kazanç sağladığını söyledi. 

“ARONYAYA ÇOK 
TALEP VAR”

Tarım Kredi Kooperatifi ortağı 
Çakan, “Aronya yetiştirmeye karar 
verdiğimde ilk olarak Polonya’dan 
400 fide getirdim. Biraz araştırdım ve fazla bakım 
istemediğini, kazancının ise çok fazla olduğunu 
gördüm. Pazarlama konusunda da hiç sıkıntı yaşa-
madım. İnternet üzerinden satışını yapıyorum. Top-

tan satışı olmuyor ama perakende güzel 
satılıyor. Bu meyve tek başına şifa depo-
su. Kullandıktan sonra faydasını gören 
insanlar tekrar tekrar istiyor. Benden 
sonra bölgemizde 2 bin 500 dönüme 
kadar ekilişi yapıldı. Ben de şimdi bu-
nun fidanını yetiştirmeye başladım. 
Türkiye’nin her tarafından fidan 
talebi geliyor. Yetiştirenler de çok 
memnun kaldı.” dedi. 

BÜTÜN SÜREÇLERDE 
TARIM KREDI VARDI

Aronya yetiştirmeye karar 
verdiği zaman tam olarak ne 
yapacağını bilmediğini belir-
ten Çakan, “Üretime başla-
dığım günden itibaren bütün 

süreçlerde yanımda Tarım Kredi 
Kooperatifi vardı. Birlikteliğimiz 

devam ediyor ve Tarım Krediden çok 
memnunun” diye konuştu. 

Tarım Krediden alternatif Tarım Krediden alternatif 
ürünlere ürünlere 

destekdestek
Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya, üre-
ticiler için yeni gelir kapısı oluyor. Alternatif 
ürün olarak değerlendirilen aronya için Ta-
rım Kredi Kooperatiflerinden destek alan 
ortaklar üretime başladı. 

Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor

Aronya meyvesi üretici için yeni

 gelir kapısı oluyor

Vize  Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı 
Ümit ÇAKAN

HASTALIKLARA ÇARE
Aronya meyvesinin akut bronşit ve kronik bronşit, 

parkinson, diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği ifade 
edilmekle birlikte, bağışıklığı artırma ve enfeksiyon-
ların tedavisini hızlandırma özelliğinden dolayı da 

birçok ülkede tedavide takviye olarak tavsiye ediliyor.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR
Ekonomik değeri yüksek olan aronya meyvesi, farklı 

alanlarda değerlendirilebiliyor.
Aronya meyvesi; meyve suyu, dondurma ve süt 

sanayisinde, kurusu ise ekmek, çörek, kek, puding 
ve pastalarda, baharat, reçel, marmelat ve konserve 

sanayisinde, kuru yaprağı ve kuru meyvesi de yine 
çay olarak kullanılıyor.

Kuru meyvesi, çiçekleri, kökleri ve yaprakları ilaç 
sanayisinde değerlendirilebiliyor. Aronya krem ve 
sabunlarda, cilt bakımında ve esans ham maddesi 

olarak kozmetik sanayisinde de yararlanılıyor.
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Bölge birlikleri, kooperatif-
leri ve şirketleriyle Ana-

dolu’nun dört bir yanında çift-
çilerin emeğine değer katan 
çalışmalar yapan Tarım Kredi, 
uygulamaya koyduğu model 
üretim çalışmalarıyla da çiftçi-
ye örnek olarak birçok üründe 
verim artışı sağlıyor.

Balıkesir Bölge Birliği Susur-
luk Tarım Kredi Kooperatifi 
ortaklarından Muhsin Karakı-
lıç’ın tarlasında yapılan deneme 
ekimi için TAREKS’in Altınova 
Islah İstasyonunda geliştirilen 
TK 6063 silajlık mısır tohumu 
kullanıldı. 

Besin değerleri yönünden 
yüksek kaliteye sahip TK 6063 
hibrit tohumunun deneme 
ekimi yapılan model üretim 
alanında toprak analiz değerle-
rine uygun etkili bir gübreleme 
programı uygulandı. 7-7,5 ton/
da silaj ortalaması alınan bölge-
de yapılan çalışmayla yaklaşık 
yüzde 20 verim artışı sağlanarak 
9.100 kg/da silaj verimi alındı. 
Elde edilen veriler, doğru to-
hum seçimi ve etkili bir gübre-
leme programı yapılmasının ne 
kadar önemli olduğunu bir kez 
daha ortaya koydu. 

Mayıs ayında ekimi yapılan 
ve yüksek verim artışı sağlanan 
ürünlerin hasadına, Balıkesir 
Bölge Müdür Yardımcısı Gök-
han Avcı, Susurluk Tarım Kre-
di Kooperatifi Müdürü Erdal 
Uçar, TAREKS Bölge Sorum-
luları Saffet Kılıç, Yalçın İlker 
Gündöner ve çiftçiler katıldı.

YENI DANELIK 
MISIR ÇEŞIDI:    

TK KUM
TAREKS Tohum Altınova 

Islah İstasyonunda geliştirilen 
ve 2020 yılı Nisan ayında Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından 
tescil edilen TK Kum’un dene-
me ekimi Gaziantep Bölge Birli-

ğine bağlı Yeniköy Tarım Kredi 
Kooperatifi ortaklarından Celal 
Gökçe’nin tarlasında yapıldı. 

Bölgede en çok ekimi yapılan 
rakip firmalara ait iki çeşit ile 
üçlü demostrasyon çalışması 
yapılan deneme alanında TK 
KUM ile yüzde 16 nem ve 1.600 
kg/da ile bölge ortalamalarının 
üzerinde verim alındı. Rakip 
firmalara ait çeşitler ise birisi % 
15 nem ile 1.500 kg/da, diğeri 
% 17nem ile 1.350 kg/da verim 
elde edildi.

TK KUM çeşidi, takriben 2,7-
3,0 metre uzunlukta, tane rengi 
koyu kehribar ve camsı yapı-
da, hasat nemini çabuk atma-
sı, hasatta yeşil kalma özelliği 
ve koçanların orta alt seviyede 
tutması sebebiyle yatmaya kar-
şı dayanıklı, hektolitre %76-81 
aralığında, birim alandan alı-
nan yüksek verimi ile göz dol-
duruyor.

Danelik mısırda yüksek ve-
rim yanında, düşük nem ve geç-
çi özellikleriyle ön plana çıkan 
ve Mart ayında deneme ekimi 
yapılan yeni tohum çeşidinin 
hasadına, Gaziantep Bölge Mü-
dür Yardımcısı Hasan Şentürk, 
Yeniköy Tarım Kredi Koope-
ratifi Müdürü Fatih Okumuş, 
Ziraat Mühendisi Hasan Uslu, 
Narlı Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü Ziraat Mühendisi Ali 
Demir, Ziraat Mühendis Meh-
met Özgür, Kooperatif Görev-
lisi Ahmet Şahin, Türkoğlu Ta-
rım Kredi Kooperatifi Müdürü 
Serap Arıcan, Ziraat Mühendisi 
Mustafa Kılınç, Kahramanma-
raş Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü Ziraat Mühendisi Mu-
zaffer Topuz, Ziraat Mühendisi 
Samet Çakır, Tevekelli Tarım 
Kredi Kooperatifi Yetkilisi Ber-
rin Gök, Kooperatif Görevlisi 
Ahmet Yıldız, TAREKS Bölge 
Sorumlusu Faruk Çelik ve çift-
çiler katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri iştiraklerinden 
TAREKS Tohum, Ar-Ge ve 
ıslah çalışmalarında yaptığı 
yatırımların karşılığını alma-
ya devam ediyor. TAREKS 
tarafından ıslah edilen TK 
6063 silaj ve TK KUM da-
nelik mısır tohumlarının ve-
rim denemeleri başarıyla 
tamamlandı.

Imece Plastik’ten 
ürüne özel sera plastiği

Sera plastik örtü ve damla sulama sistemleri üre-
timi alanında faaliyet gösteren İmece Plastik, 

Akdeniz Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği pro-
tokolü kapsamında Ziraat Fakültesinde inşa ettiği 
seraların 1.000 metrekarelik bölümünde domates 
fidesi dikimleri gerçekleştirildi.

İmece Plastik Genel Müdür Yardımcısı Fırat 
Turan, İşletme Müdürü Abdullah Mehmet Berbe-
roğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Erkan ve AR-GE ekibi ile seraları yerinde inceledi.

ÜRÜNE ÖZGÜ ÜRETIMLE YÜKSEK 
VERIM ELDE EDILECEK

İmece Plastik Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan, 
üniversiteyle iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk 
duyduklarını vurguladı. Tarım faaliyetlerine modern 
teknoloji ürünleriyle destek vermek istediklerini belir-
ten Turan, “Bu çalışmalarla bilimin öncülüğünde mo-
dern üretim teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz 
İmece Plastik ürünlerini daha da ilerletmeyi, ülkemiz-
de dünya standartlarında ve üstünde tarım faaliyetleri-
nin gerçekleştirilmesini desteklemeyi, çiftçimize yetiş-
tiriciliğini yaptıkları ürüne özel tasarlanmış, ekonomik 

değeri yüksek, verim ve kazancını artıracak nitelikte 
katma değerli ürünler sunmayı ve tarımsal ihracatı des-
teklemeyi hedefliyoruz. Burada çiftçimizin en büyük 
kazancı, aynı alandaki seradan üstün teknolojili örtü sa-
yesinde daha yüksek verim elde etmek olacaktır. Böyle-
ce hasılat başı maliyetler düşecek, karlılık ise artacaktır. 
Ayrıca üniversite öğrencilerimizin uygulamalı tarıma 
iştirak etmelerine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise 
yaptığı açıklamada, projenin ilk adımını atmanın heye-
canını yaşadıklarını kaydederek, “İmece Plastik tarafın-
dan fakültemize inşa edilen 2.000 metrekare sera ala-
nından 1.000 metrekarelik bölümüne bugün itibari ile 
domates fidelerini seramıza diktik. Böylece ülkemizin 
en önemli eksikliklerden birisi olan kamu ve özel sektör 
arasındaki iş birliğinin bence en güzel örneklerinden 
birisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda 
özellikle ülkemizde ürüne özgü sera plastiği geliştirme-
nin de ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. İnşallah bu 
çalışmanın sonunda Ziraat Fakültesi ve İmece Plastik 
olarak ürüne özgü sera plastiği geliştirerek, bunu hem 
ülke tarımına hem de dünya tarımının kullanımına 
sunabiliriz” diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki İmece Plastik, Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile ürüne özgü sera plastiği ge-
liştirilmesine yönelik çalışma başlattı.

TAREKS Tohum yüksek verimle göz dolduruyorTAREKS Tohum yüksek verimle göz dolduruyor
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Zirai ilaç alanında faaliyet gösteren Tarkim 
Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. geniş ürün 
yelpazesine EFDAL CİPAZ’ı da ekleyerek yap-
rakbiti zararlısına karşı etkili çözüm sağlıyor. 

Dünyada yaklaşık olarak 10 familyada 4 bin çeşit yap-
rakbiti bilinirken bunların 250 çeşidi tarım alanları 

ve orman sahalarında yer alıyor. Yaprakbitleri sokucu 
emici ağız yapıları sayesinde üzerinde bulunduğu bitkile-
rin bitki özsuyu ile beslenerek direkt zarara sebep oluyor. 
Bu beslenme sonucunda bitkilerde gelişme geriliği, sarar-
ma ve ileri dönemlerde ölümler ayrıca, yaprakbitlerinin 
beslendiği bitkilerde bodurlaşma, yaprakların içe doğru 
kıvrılması, gal ve şekil bozuklukları da görülüyor.

Bu direkt zararlarının yanı sıra yaprakbitleri çok sayı-
da bitki virüs hastalıklarının taşıyıcılığını yaparak dolaylı 
şekilde de zarar meydana getiriyor. Yabrakbiti öte yandan 
beslenme artığı olarak salgıladıkları tatlımsı maddeler ile 
hem bitkilerin fotosentez yapmasına engel olmakta hem 
de bitkilerin üzerinde mantarların (fungusların) gelişme-
sine ortam hazırlamaktadır.

Yaprakbitleri gruplar halinde bitkilerin gövde, yaprak 
ve sürgün uçlarında beslenir. Özellikle ilkbahar aylarında 
gülün sürgün uçlarında yoğun gruplar oluşturur.

2009 yılında Manisa’da kurulan ve zirai ilaç alanında 
faaliyet gösteren Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin 180 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmak-
tadır. Geniş ürün yelpazesine EFDAL CİPAZ’ı da ekleyen 
Tarkim, yaprakbiti zararlısına karşı etkili çözüm sağlıyor. 

EFDAL CİPAZ içeriğindeki Flonicamid hem temas 
hem de sindirim yoluyla etkili olan sistemik bir aktif mad-
dedir. Sistemik etkisi yeni yapraklarda ve kıvrılmış yap-
raklarda yaprakbiti ile mücadele etmesine olanak sağlar. 
Zararlının beslenmesini engeller ve uzun süreli kontrol 
sağlar.

Birçok önemli yararlı avcı böcek üzerinde minimum 
etkiye sahiptir. Entegre mücadele (IPM) programında ve 
böcek direnç yönetimine karşı (IRM) tavsiye edilir. Yeni 
grup etkili bir insektisit olup genel olarak bilinen insekti-
sitlerle çapraz direnç oluşturmamaktadır.

Domates (sera), biber (sera), hıyar (sera)’da son ilaçla-
ma ile hasat arasındaki süre (PHI) bir gündür. Uygulan-
dıktan bir gün son hasat edilen domates, hıyar ve biberde 
kalıntı sorunu oluşturmaz.

Suda dağılabilen granül (WG) formülasyonu sayesinde 
suda maximum düzeyde erir ve ilaç hazırlanırken kesin-
likle tozmaz. Bu özelliği lekesiz ve kaliteli ürün elde etme-
nizi sağlar.

EFDAL CİPAZ yaprak 
bitleri ve diğer emici 
böcekleri kont-
rol eden geniş 
spektrumlu bir 
ilaçtır. Doma-
tes (sera), biber 
(sera), hıyar 
(sera), şefta-
li, nar, pamukta 
kullanımı emniyet-
li olup tavsiye ekleme 
çalışmaları devam etmek-
tedir.

Uyarılar;
• İyi bir neti-
ce almak için 
ilacın tavsiye 
edilen dozda 
kullanılması 
şarttır.

• pH’sı 7 
civarında olan 

temiz su kullanıl-
ması tavsiye edilir.

Yaprakbiti mücadelesinde etkin çözüm
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Toprağın Önemi: Yeryüzündeki tüm canlılar 
için yaşamsal öneme sahip olan toprak, yer kürenin 
kabuğunu oluşturan kaya tabakasının (litosfer), ik-
limsel ve jeolojik olaylar sonucu sürekli aşınması ile 
meydana gelmektedir. Bu şekilde oluşan toprağın 
içinde ayrışma ve birleşme ürünleri olarak farklı bü-
yüklükteki kum, kil, tın, kireç, bitki ve canlı artıkları 
bulunmaktadır.

Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal 
faaliyetlerin ana unsurudur. Toprak insanların bes-
lenmesinde, iş sahibi olmasında bir huzur ve istik-
rar kaynağıdır. Ülkemizde de tarıma uygun alanlar 
ciddi tehditler altındadır. Bunların en önemlileri su 
ve rüzgar erozyonu, toprak kirliliği, tuzlulaşma, yer-
leşim ve sanayi için yapılaşma gibi amaç dışı kulla-
nılmasıdır.

Toprak Islahı: Toprak ıslahı, tarım toprakları-
nın fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi 
demektir.

Toprak ıslahında:
• Drenaj,
• Havalandırma,
• Su tutma,
• İşlenebilirlik,
• Renk önem taşımaktadır.
Drenaj, daha çok killi yapıya sahip geçirgenliği 

az topraklarda suyun akıp gitmesi için alınan ön-
lemdir. 

Killi topraklara organik katkı maddesi ilave ede-
rek, toprağa kum, çakıl, kireç taşı karıştırılarak, ik-
lim şartlarına göre toprak işlenerek ve havalandırı-
larak toprağın drenajı geliştirilebilir.

Havalandırma, toprak drenajını iyileştirir,
Bitki köklerinin ve diğer toprakaltı organizmala-

rın nefes almasını sağlar. Havalandırma drenaj için 
kullanılan yöntemlerin çoğu ile sağlanabilir.

İşlenebilirlik, ağır killi yapıdaki toprakların, top-
rak işleme aletleri ile kolay çalışılabilir hale getiril-
mesi demektir.

İşlenebilirlik drenaj için kullanılan yöntemler ve 
toprağın ihtiyaç duyduğu uygun organik katkı mad-
delerinin ilavesi ile sağlanmaktadır.

Su tutma, yetersizliği, kumlu topraklarda büyük 
problem olmaktadır.

Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için ön-
celikle toprağa yeterli yanmış ahır gübresi gibi orga-
nik katkı maddeleri verilmelidir.

Kumsal topraklarda su tutma kapasitesi artığında 
bitki kökleri kurak koşullarda da yeterli suyu alaca-
ğından verimde önemli artışlar sağlanabilir.

Renk, toprağın asıl rengi, orijini olan ana kaya ve 

içindeki organik madde miktarına bağlıdır.
Toprağın renginin koyu olması, üzerinde nesiller 

boyunca tarım yapıldığını ve işlenmekte olduğunu 
gösterir.

Koyu renkli topraklar ısıyı daha çabuk absorbe et-
mekte ve daha yavaş soğumaktadır. Toprağın rengi-
ni koyulaştırmak için günümüzde daha çok organik 
karışımlar tercih edilmektedir.

Toprakların Verimlilik Unsurları: Tarım top-
raklarının verimliğini belirleyen başlıca unsurlar 
olarak bünye, pH(asitlik), tuzluluk (%tuz), organik 
madde kapsamı (%), kireç durumu (%CaCO3), po-
tasyum ve fosfor gibi besin maddelerini sayabiliriz.

Bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişeceği en uygun 
toprak, % 45 mineral madde,

% 25 su,
% 25 hava ve
% 5 organik madde içermelidir.

Bitki Besleme: Bitkiler büyüyüp gelişmek ve 
ürün vermek için insan ve hayvanlar gibi beslen-
mek zorundadır. Bitkilerin kendi kök, dal, yaprak, 
meyve ve ürünlerini yapabilmeleri için kullandıkla-
rı maddelere “bitki besin maddeleri” denilmektedir. 
Bitkiler, besin maddelerini toprak altından kökleri 
ve toprak üstünden yeşil aksam dediğimiz yaprakla-
rı ile toprak ve atmosferden alırlar.

Tarım yapılan toprakların verimliliğini artırmak, 
yetiştirilen tarım ürünlerinin miktarını ve kalitesini 
yükseltmek amacıyla toprakta yeterince bulunma-
yan besin maddelerinin insanlar tarafından toprağa 
verilmesine gübreleme, bu besin elementlerini içe-
ren maddelere ise gübre denir.

Dünyadaki bütün canlı ve cansız varlıklar, yüz 
kadar küçük ve birbirinden farklı element adını ver-
diğimiz birimlerden oluşmaktadır. Bu elementler-
den, bitkilerin gelişimi için mutlak gerekli olan 17 
element şunlardır: karbon, hidrojen, oksijen, azot, 
fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, 
demir, mangan, bor, çinko, bakır, molibden, klorür 
ve sodyum. Bu 17 elementten bitki gelişimi için ya-
pılan gübrelemelerde kilogram ile ölçülerek daha 
fazla oranda toprağa verilen ilk on elemente makro 
elementler ve gram olarak az miktarda toprağa ve-
rilmesi yeterli olan geri kalan 7 elemente ise mikro 
(iz) elementler denilmektedir. Bu besin maddelerin 
bulunduğu gübreler organik ve kimyasal olmak 
üzere iki sınıfa ayrılmaktadır.

Tarımda verimlilik ve toprak ıslahı
Tarım sektörü, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını döne-

minde de faaliyetlerine devam ederek art arda 12 çeyrek büyüme 
başarısı gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgiye göre, Tür-
kiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 bü-
yüme kaydetti.

Geçen yıl 2019’a göre yüzde 5,9 büyüyen tarım, ormancılık ve 
balıkçılık sektöründeki büyüme trendi, bu yılın ilk çeyreğinde 
2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artışla sürdü. Nisan-ha-
ziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyü-
yen sektör, böylece 12 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

İktisadi faaliyet kolları içinde tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörü hacim olarak da yılın ikinci çeyreğinde 18 milyar 833 mil-
yon liradan 19 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

Tarım sektörünün 4 yıllık büyüme rakamları şöyle:
Yıllar 1.çerek(%)      2.çeyrek (%) 3.çeyrek (%)      4.çeyrek(%)
2018      7,5        -1,3         2,8             0,9
2019      3,2          4       3,7              2
2020      3,1          5,4        6,7              5,5
2021      8,7          2,3 

TARIM SEKTÖRÜ 12 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR

TARIM İHRACATINDA TARİHİ ZİRVEYE ULAŞILDI
Türkiye’nin tarım ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yı-

lın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 953 milyon 
dolara yükseldi.

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla 
ihracatı 5 milyar 580 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı to-
humlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Tarım sektörü, 18 milyar dolara yaklaşan dış satımla tarihinin 
en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgi-
lere göre, Türkiye’nin ihracatı geçen ay 2020’nin aynı dönemine 
kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolara, ocak-ağustos döne-
minde de yüzde 36,9 yükselerek 140,2 milyar dolara çıktı.

Türkiye’nin tarım ihracatı ocak-ağustos döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 
953 milyon dolara ulaştı. Böylece tarım sektöründe tarihin en                                          
yüksek 8 aylık ihracatı yapılmış oldu.

Türkiye’nin tarım ihracatı yılın 8 ayında toplam ihracatın yüz-
de 12,8’ini oluşturdu.

Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Hamidiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinin tarım arazilerinde atalık tohumlardan 
doğal yöntemlerle üretilen sebze ve meyveler ilgi görüyor. Oku-
lun önünde açılan marketteki satışlardan elde edilen gelir, döner 
sermayeye aktarılarak tarımsal üretime, okulun, öğrencilerin ih-
tiyaçlarına harcanıyor.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891’de Hamidiye Ziraat 
Mektebi adıyla kurulan, Milli Eğitim Bakanlığınca da AR-GE 
merkezi ilan edilen okulda geleneksel ve modern yöntemler kul-
lanılarak Türk tarımının gelişmesi için ziraatçılar yetiştiriliyor.

Lisenin arazilerinde gübre, ilaç veya kimyasal madde kullanıl-
madan atalık tohumlardan domates, patlıcan, biber, soğan, pata-
tes, şeftali, elma gibi 30 çeşit sebze ve meyve üretiliyor.

Arazinin 200 dönümde bitki yetiştiriciliği ve sebzecilik, 130 
dönümde de meyvecilik yapılarak öğrencilerin mesleki gelişimi-
ne katkı sağlanıyor. Okulun önünde açılan marketteki 

satışlardan elde edilen gelir de döner sermayeye 
aktarılarak tarımsal üretime, okulun, öğrencilerin 
ihtiyaçlarına harcanıyor.

TARIM LİSESİNDE 30 ÇEŞİT 
SEBZE VE MEYVE ÜRETİYORLAR

Kaynak: AA
Dr. Sami SÜZER
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Biyostimülantlar; bitki gelişimini, beslenmesini, ürün kalitesini ve verimini olumlu yönde et-
kileyen, bitkilerin biyotik, abiyotik (pestisit stresi, kuraklık, sıcaklık stresi gibi) stres faktörl-
erine dayanıklılığını arttırmak için uygulama yönünden bitkilere yapraktan, tohumdan ve 
yetiştiği ortamlara tatbik edilebilen organik ve inorganik bileşiklerden ve mikroorganizma-
lardan oluşabilen ürünlerdir.

Bitki beslemede amino asitler HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Biyostimülantlar, büyümeyi teşvik etmek, stres kaynaklı 
sınırlamaları azaltmak ve verimi artırmak için bitkilerdeki 
fizyolojik süreçlerin düzenlenmesi/değiştirilmesi için potan-
siyel olarak yeni bir yaklaşım sunar. 

Tarımsal üretimde kullanım alanı zaman içerisinde artan 
biyostimülantlar; amino asitler, humik fulvik asitler, deniz 
yosunları, mikroorganizma içeren gübreler, kitin ve kitosan 
benzeri polimerler, inorganik bileşikler, yararlı mantarlar ve 
bakteriler, bitki ekstratları şeklinde kategorize edilebilirler. 

Amino asitler proteinlerin (büyük organik bileşikler) yapı 
taşıdır. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı olmak üzere iki şekilde 
elde edilmektedirler.  

Amino asitlerin bitkiler üzerindeki etkileri
• Bitki metabolizması üzerinde olumsuz etkiye sahip 

olan abiyotik çevre şartlarına (kuraklık, yüksek sıcaklık, so-
ğuk zararı gibi) direnç geliştirir.

• Protein sentezi sağlar.
• Hasar görmüş yapraklarda ve yetersiz ışık etkisinde 

fotosentezin devamlılığını temin eder. 
• Bitki gelişim düzenleyici hormonların öncüsü ola-

rak görev yaparlar.
• Mikro besin maddelerinin bitki bünyesine taşın-

masında görev alırlar.  
• Toprağın faydalı mikrobiyotasını arttırırlar. 

• Polen tüpü büyümesi yaparak verime etki 
ederler.  

• Kök büyümesi yapar. 
• Yüksek miktarda enerjinin gerekli olduğu fiz-

yolojik süreçleri doğal bir şekilde sürdürürler.
• Hücre farklılaşması, yağ asitleri oluşumunda 

vazife yaparlar.   
GÜBRETAŞ’ın ürün portföyünde bitkisel kaynaklı 

amino asitler; Forceful Amino ve Amino Asit olmak üzere 
iki üründen oluşmaktadır. 

Forceful Amino: Yüksek (%30) oranda organik madde ile 
birlikte (%10) oranında serbest amino asit içermektedir. Her 
türlü tarımsal plantasyonda kullanılabilecek olan Forceful 
Amino yüksek sıcaklıklarda terleme (transpirasyon) düşük 
sıcaklıklarda bitkinin gelişimini devam ettirme, kuraklık 
gibi su yetersizliği stresinde bitkiye dayanıklılık kazandır-
maktadır. Böylece bitkiye zaman kazandırarak kısa sürede 
yeniden canlanmasını ve gelişme faaliyetlerini devam 
ettirmesini sağlar. 

Bitkinin döllenme ve meyve tutumu dönemlerini 
daha sağlıklı sürdürmesini besin alımını düzenleyerek 
özellikle iz elementlerin alımının kolaylaştırılmasını, 
köklerdeki azot metabolizmasını etkileyerek enerji ta-
sarrufu yapılmasını sağlamaktadır. 

Amino Asit: Organik (%25) madde ile birlikte organik 
(%2) azot içeren bitkisel menşeli sıvı amino asit çözeltisi-
dir. Sıvı ürün olması nedeniyle kolayca karışabilir ve doğ-
rudan formüle edilebilir. Bitkilerin hızlı sağlıklı ve gür 
gelişmesini sağlar. Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısı 
ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder. Hasat süresini 
kısaltır. Üründe erkencilik sağlar. Sonbahar kış dönemle-
rindeki stres koşullarına (olumsuz iklim ve toprak faktör-
leri) karşı bitkilerin dayanıklılığını arttırır.

Selçuk YILMAZ

Selçuk YILMAZ

GÜBRETAŞ  

GÜBRETAŞ  

Ziraat M
ühendisi

Ziraat M
ühendisi

Garanti Edilen İçerik        Kütlece (w/w) %
Toplam Organik Madde         30                 
Organik Azot         3,5  

    Serbest Amino Asitler        10
Organik Karbon         20
pH        6-7

Garanti Edilen İçerik        Kütlece (w/w) %
Toplam Organik Madde         25                 
Organik Azot          2 
Serbest Amino Asitler         6
Organik Karbon        15
pH         4-6
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