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Çiftçiye finansman kolaylığı
Ülke tarımının öncü kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ta-
rımsal üretimin her alanında üreticilerin yanında yer almaya devam 
ediyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticinin finansmana eri-
şimini hızlandırmak amacıyla yeni kredi ürünleri geliştiriyor.
Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak için 
piyasadaki değişimleri yakından takip eden Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri, ortaklarının nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla “Mobil Onaylı Nakit Kredi” uygulaması başlattı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Kur-
ban Bayramı öncesi yem ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla başlatılan faizsiz kredilendirme kampan-
yası yetiştiriciler için can suyu niteliğinde oldu.

Kurban vadeli faizsiz yem 
kampanyası üreticileri mutlu etti

Tarım Krediden çiftçilere 
güç verecek teknolojiler

§ 15’te

Türkiye Verimlilik Vakfının bu yıl “İleri Teknolojiler” 
temasıyla gerçekleştirdiği 3. Verimlilik ve Teknoloji 
Fuarı’nda Tarım Kredi Kooperatifleri, teknoloji işti-
raki TARNET ile yer aldı. § 3’te

§ 8’de

Üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören 
Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı 
güçle büyümeye devam ediyor. Kooperatif Marke-
tin 300. şubesi Bursa’da hizmete açıldı.

Tarım Kredi Kooperatif 
Marketin 300. şubesi açıldı

§ 6’da
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Verimliliğin artırılmasına katkı sağ-
layan teknolojik ürün ve hizmetle-
rin sergilendiği, birçok farklı sek-

törün katılımı ile gerçekleşen fuarın açılışı, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından yapıldı. 

Fuarın açılışına, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Köksal Kacır, Yönetim Kurulu 
Üyesi İsmail Can, Tarım Kredi Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür 
Yardımcıları Dr. Ahmet Bağcı ve Mehmet 
Yener, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe 
Yılmaz, Tareks Tohumculuk Genel Müdü-
rü Burhanettin Topsakal, TK Pazarlama ve 
Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali 
Yıldırım ile şirket yöneticileri ve davetliler 
katıldı.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketle-
rinin yer aldığı fuarda, tarımdaki teknoloji 
çalışmalarına desteklerinden dolayı Tarım 
Kredi Kooperatiflerine plaket verildi. Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz’a plaketi Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

TARNET tarafından geliştirilen Zirai İn-
sansız Hava Aracı ZİHA ve Akıllı Traktör 
Sistemi(ATS)’nin de sergilendiği fuarda, 
TARNET’in çalışmaları ziyaretçilerden bü-
yük ilgi gördü.

YERLI TEKNOLOJI 
VURGUSU

Fuar alanında TARNET tarafından ge-
liştirilen teknolojik yenilikleri inceleyen 
Genel Müdür Poyraz, tarımsal üretimde 
verimliliği artıracak ve çiftçilerin girdi ma-
liyetlerini düşürecek projelere önem ver-
diklerini söyledi. 

Poyraz “Mevcut teknolojilerin tarım 
sektörüne transferi için daha fazla Ar-Ge 
faaliyetine destek oluyoruz. Tarım ekosis-
teminin ve çiftçilerimizin verimini artıran, 
konforunu sağlayan ve girdi maliyetlerini 
düşüren teknolojileri, yazılımları ve ihtiyaç 
olan yerli komponentleri Ar-Ge ekipleri-
miz tarafından optimum yerlilik oranı ile 
üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 
Özellikle tarımsal üretimde fiziki zorluk-
ların uygun koşullarla aşılması, toprağın 
işlenmesi, bitki besleme ve sulama gibi yo-
ğun emek gerektiren işlerde teknolojinin 
sunduğu imkanların kullanılması amacıyla 
adımlar atıyoruz. Zirai İnsansız Hava Ara-
cımız (ZİHA) ya da Akıllı Traktör Sistemi 
(ATS) gibi projelerimiz buna örnek verile-
bilir. Bugün de burada savunma sanayi ve 
yeni nesil teknoloji üreten firmalarımızın 
ve ülkemizin güzide kurumları ile bir araya 
gelmekten mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

“ZIHA’LAR 
ÇIFTÇILERIMIZE GÜÇ 
VERMEYE BAŞLADI”

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ise 
“Tarım teknolojileri temas alanında ZİHA ve 
ATS olmak üzere iki ürünümüzü ziyaretçileri-
mizle buluşturuyoruz. Özellikle son bir yıldır 
tüm kamuoyunun yakından takip ettiği ZİHA 
hizmetimizde artık bir ileri aşamaya geçmiş 
bulunuyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri 
Bölge Birliklerimizin işbirliği ile kurduğumuz 
ZİHA hizmet filolarımız, Samsun’da çeltikten 
sonra mısır, pamuk ve meyve bahçelerinde 
Antalya, İzmir ve Bursa bölgelerinde faaliyetle-
ri ile çiftçilerimize güç vermeye başladı. 

ZİHA ürünümüzün teknolojisi ve iş mode-
linin yanında traktörle atılan ilaçlardan farklı 
olarak, ZİHA’lara daha uygun ilaç üretimi 
konusunda da veri oluşturmaya başladık ve 
yakın zamanda bitki koruma programlarına 
yeni bakış açıları getirerek çiftçilerimizin gir-
di maliyetlerini daha da aşağı çekeceğiz. ATS 
konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. 
Mayıs ayının ortasında Burdur Tefenni’de 
bulunan Türkiye’nin en köklü tarım lisesine 
ait 300 dönümlük tarım arazisinde mısırda 
ilaçlama çalışmaları yaptık ve yakın bir za-
manda ATS ürününü çiftçilerimizin hizme-
tine sunacağız” diye konuştu.

Türkiye Verimlilik Vakfı-
nın bu yıl “İleri Teknolo-
jiler” temasıyla gerçek-
leştirdiği 3. Verimlilik ve 
Teknoloji Fuarı’nda Ta-
rım Kredi Kooperatifleri, 
teknoloji iştiraki TARNET 
ile yer aldı.

Tarım Krediden çiftçilere güç verecek Tarım Krediden çiftçilere güç verecek 
teknolojilerteknolojiler



HABER4 TEMMUZ 2021

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kök-

sal Kacır, İzmir ziyareti kapsamında Ke-
mer Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde 
faaliyet gösterecek olan Kemerdamları 
Hizmet Bürosunun açılışını yaptı. Açılışa, 
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağ-
lam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 
Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
Balık, Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Çoban, İzmir Bölge Müdürü 
Adnan Yusuf Güney, Tarım ve Orman 
İlçe Müdürü Ali Demir, Salihli Ziraat 
Odası Başkanı Cem Yalvaç, Bölge Müdür 
Yardımcıları Hasan Akgün ve Mustafa 
Önol, Kemerdamları Muhtarı Ahmet 
Ayyıldız, Kooperatif yetkilileri ve mahalle 
sakinleri katıldı. 

Başkan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada 
şunları kaydetti:

“Tarımsal potansiyeli ve yetiştirilen ürün 
çeşidi bakımından Türkiye’de tarımın kalbi ve 
öncüsü durumunda olan Ege Bölgemizde fa-
aliyet gösteren İzmir Bölge Birliğimiz; İzmir, 
Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa illerinde 
bulanan 230 kooperatifi, 23 aktif hizmet bü-
rosu ile 3 bin 363 yerleşim biriminde yaklaşık 
103 bin 687 kayıtlı ortağına hizmet veriyor.

Ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
tüketicinin kaliteli ve sağlıklı ürünlere daha 
uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ülke 
çapında Tarım Kredi Kooperatif Market 
zincirini oluşturmaya başladık. 

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ama-
cımız; tarımsal amaçlı kooperatiflerimiz, 
kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz 
ve tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
halinde ülkemiz tarımını daha iyiye götür-
mek, çiftçimize hizmetin en iyisini vererek 

Tarım Kredi Kooperatiflerini de daha güçlü 
hale getirmek. Bu bağlamda Tarım Kredi 
Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğimize bağ-
lı Kemer Tarım Kredi Kooperatifi faaliyet 
alanı içerisinde bulunan Kemerdamları 
Mahallemizde hizmet bürosunun açılışını 
yaptık. Bu mahallemizde güzel hizmetlere 
vesile olacak olan bu hizmet büromuzun 
çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kök-
sal Kacır ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Çoban, İzmir Bölge Birliği ve bağlı Ko-
operatifleri ziyaret etti. Başkan Kacır ve 
Çoban, Bölge Birliği ziyaretinde Bölge 
Müdürü Adnan Yusuf Güney’den bölge 
birliği ve kooperatif faaliyetleri konu-
sunda bilgi aldı.

Kemerdamları Hizmet Bürosu açıldıKemerdamları Hizmet Bürosu açıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine bağlı Kemer Tarım 
Kredi Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Kemerdam-
ları Hizmet Bürosu açıldı.

Kırgızistan Tarım, Su Kaynakları ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Azamat Mu-
kashev ve beraberindeki heyet, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret 
ederek Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz’la görüştü.

Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş-
birliği Konseyi’nin 5. toplantısı için Ankara’da 
bulunan Kırgızistan Tarım Bakanlığı heyeti, 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğin-
de, Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz’la bir araya 
geldi. Toplantıda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alış-
verişinde bulunuldu ve iş birliği konuları ele alındı. 
Dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın Tarım Bakanlığı 

heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını 
dile getiren Genel Müdür Poyraz, Türkiye’nin, 1991 
yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan’ı tanıyan 
ve büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu belirtti. Kır-
gızistan’la ülkemiz arasında tarihi, kültürel ve kar-
deşlik bağları bulunduğunu ifade eden Poyraz, her 
alanda olduğu gibi Türkiye’nin Kırgızistan’la tarım-
sal faaliyetler alanında da işbirliği yaptığını kaydetti.

Kırgızistan Tarım Bakanlığı heyetinden Kırgızistan Tarım Bakanlığı heyetinden 
Tarım Krediye ziyaretTarım Krediye ziyaret Toplantıda, Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri Merkez Birliği, Bölge 
Birlikleri, kooperatifler ve iştiraklerin 
çalışmaları hakkında bilgi veren Poyraz, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
150 yılı aşan köklü geçmişi, ülke gene-
linde teşkilatlanmış Merkez Birliği, 17 
Bölge Birliği, 1.617 kooperatifi, 195 hiz-
met bürosu ve 800 binden fazla ortağı 
ile Türkiye’nin en büyük çiftçi kurulu-
şu olduğunu belirterek, “Kurumumuz, 
üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu gübre, 
tohum, mazot, zirai mücadele ilaçları, 
karma hayvan yemi ve tarımsal araç 
gereçleri en uygun koşullarda temin et-
mektedir” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin her biri 
kendi alanında öncü 19 şirketiyle ortak-
larına ve ülke tarımına hizmet verdiğini 
vurgulayan Poyraz, “Gübreden tohuma, 
ilaçtan yeme, sulama sistemlerinden lo-
jistik hizmetlerine, hayvancılıktan bitki 
besleme, plastik, bilişim, gıda, dış ticaret, 
petrokimya ve lisanslı depoculuğa, üre-
tim öncesi ve sonrası girdi temininden 
sigortacılık ve ürünlerin pazara ulaştırıl-
masına kadar geniş bir yelpazede çalış-
malarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak çiftçilerin üretim 
öncesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanın-
da, piyasada fiyat dengesinin sağlanması 
ve ürünlerin pazara ulaştırılması nok-
tasında da sorumluluk aldıklarını, bu 
doğrultuda gerçekleştirdikleri ürün de-
ğerlendirme ve sözleşmeli üretim faali-
yetlerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

“TARIM KREDININ 
TECRÜBESINDEN 
YARARLANMAK 

ISTIYORUZ”
Kırgızistan Tarım, Su Kaynakları ve 

Kalkınma Bakan Yardımcısı Azamat 
Mukashev de ziyaret vesilesiyle Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatiflerini yakından 
tanıma fırsatı bulduklarını, yapılan ça-
lışmaların Türkiye’nin kooperatifçilikte 
geldiği nokta açısından bir başarı öykü-
sü olduğunu söyledi.

Kırgızistan’daki tarım ve kooperatif-
çilik hakkında bilgi veren Mukashev, 
tarımın ülkesi için önemli bir sektör 
olduğunu ifade etti. Tarımsal girdiler ve 
ekipmanlar noktasında ihtiyaçları oldu-
ğunu, Kırgızistan’ın tarımsal girdi, ekip-
man ve hayvancılık ihtiyaçlarını genelde 
yurt dışından temin ettiğini kaydeden 
Mukashev, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Dolayısıyla kardeş ülke Türkiye ile 
bu alanda işbirliğine büyük önem veri-
yoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin bir buçuk asırdan fazla bir bilgi 
ve tecrübesi var. Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin kooperatifçilik tecrü-
besini önemsiyoruz ve bu tecrübeden 
yararlanmak istiyoruz.” 

Bakan Yardımcısı Azamat Mukashev, 
özellikle tarım ekipmanları, damla su-
lama sistemi, tohumculuk, hayvancılık, 
ürün işleme tesisleri gibi alanlarda ihti-
yaçları olduğunu, dolayısıyla bunun gibi 
pek çok alanda işbirliği yapılabileceğini 
kaydetti.
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arım Kredi Kooperatif Market’in 
300’üncü şubesinin açılış törenine, Bur-
sa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bur-
sa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Balıkesir Bölge Müdürü 
Hilmi Tunahan Eyice, TK Pazarlama ve 
Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayra-
mali Yıldırım ile şirket yöneticileri, çalı-
şanlar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Poyraz, açılış töreninde yap-
tığı konuşmada, 300’üncü mağazanın ha-
yırlı olması temennisinde bulundu. Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin en 
büyük çiftçi kuruluşu olduğunu hatırlatan 
Poyraz, “Tarım Kredi 17 bölge birliği, bin 
617 kooperatifi, 19 iştirakiyle çiftçimizin 

hizmetinde olan bir kooperatif yapılan-
masıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu 
gibi Türkiye’de de Tarım Kredi Koopera-
tifleri bir elini çiftçiye uzatırken diğer ta-
raftan da tüketicinin yanında yer alıyor. 
Üreticiyle tüketici arasında köprü olma 
noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde 
geliştirerek dönüştürüyor.” dedi.

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
Türkiye’nin köklü kurumlardan bir ta-
nesi olduğunu vurgulayarak, “Dünyada 
tarımın ve kooperatifçilik mantığının ge-
lişimine paralel olarak Tarım Kredi Koo-
peratifleri de özellikle son dönemlerde bir 
dönüşüm içindedir. Bu manada Türk çift-
çisini destlerken onların daha iyi koşullar-
da ürünlerini satabilmesi ve tüketicinin 
mutfağına gidebilmesi için Tarım Kredi 
Kooperatifleri gerekli dönüşümü yaparak 
son üç yılda marketçilik sektöründe de 
yerini aldı.” diye konuştu.

YIL SONUNDA 500 
ŞUBEYI AŞACAK

Son dört yılda fiyatlardaki aşırı dere-
cedeki artışı nedeniyle Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin ayrı bir misyon üstlene-
rek mağaza açmaya karar verdiğini ifade 
eden Poyraz, geçen yılı 162 mağazayla 
kapattıklarını bu sene ise mağaza sayısını 
500’ün üzerine çıkaracaklarını belirtti.

Gelecek 5 yılda stratejilerinin hazır ol-
duğuna dikkati çeken Poyraz, Tarım Kre-
di Kooperatif Marketi dünya standartla-
rına uygun hale getirip topluma çiftçiye 
katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ve yapılan duanın ar-
dından şubenin açılış kurdelesi kesildi. 
Törene katılan Vali Yakup Canbolat, kur-
deleyi keserken yaptığı kısa konuşmada 
300’üncü şubenin Bursa’ya hayırlı olma-
sını diledi.

Açılışın ardından Poyraz, Vali Canbolat 
ve protokol üyeleri, mağazayı gezdi.

ILK ŞUBE 2017’DE 
AÇILMIŞTI

İlk şubesi 2017’de faaliyete geçen ve başlan-
gıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehir-
lerde teşkilatlanan Tarım Kredi Kooperatif 
Market, 2020 yılı sonunda 162 şubeye ulaştı. 
300’üncü mağazasını Bursa’da açan Tarım 
Kredi Kooperatif Market, yılsonuna kadar 
500 market sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Kooperatif Market mağazalarında temel 
gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kah-
valtılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve 
ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve mar-
garinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda 
dışı olmak üzere yüzde 70 Tarım Kredi’ye ait 
ürünler bulunuyor. Haziran ayı sonu itiba-
riyle Kooperatif Marketler şube sayısı 327’ye 
ulaştı. 

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 
300. şubesi açıldı

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri iştiraklerinden Tarım Kredi 
Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. 
bünyesinde faaliyet gösteren 
ve üreticiyle tüketici arasında 
köprü vazifesi gören Tarım Kre-
di Kooperatif Marketler çiftçi-
lerden aldığı güçle büyümeye 
devam ediyor. Kooperatif Mar-
ketlerin 300. şubesi Bursa’da 
hizmete açıldı.





HABER8 TEMMUZ 2021

“KREDI 45 DAKIKA 
IÇINDE HESABINDA”

Çiftçilerin finansmana daha kolay erişimi 
için kurum olarak yoğun mesai harca-

dıklarını vurgulayan Poyraz, “Her şey 
çiftçimiz için. Bu noktada özellikle yeni Mo-
bil Onaylı Nakit Kredi uygulamamızı önem-
siyoruz. Ortaklarımızın nakit finansman ih-
tiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek 
Mobil Onaylı Nakit Kredi adı altında yeni bir 
kredi ürünü geliştirdik. Mobil onaylı nakit 

kredi işlemleri kapsamında ortakların kredi 
talepleri sistem (KORBİS) üzerinden alı-
nacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama 
sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tu-
tarları ortakların PTT nezdinde açılmış olan 
hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak” 
diye konuştu. 

 “ILK AŞAMADA 20 BIN TL’YE 
KADAR NAKIT KREDI” 

Uygulamanın diğer detayları ile ilgili de 
bilgi veren Poyraz, “İlk aşamada mobil onaylı 

nakit kredi limiti 20 bin TL’ye kadar belirlene-
bilecek ve ortaklarımız Kooperatif onayına ge-
rek kalmadan ve Kooperatife gitmeden mobil 
ortamdan nakdi kredi kullanabilecek” dedi.

Ortak Kart projesinin bir aşaması olan ‘’Mo-
bil Onaylı Nakit Kredi’’ uygulamasının 1 Tem-
muz 2021 itibariyle devreye alınacağını vurgula-
yan Poyraz, “Ortaklarımızın başta ayni krediler 
olmak üzere tüm finansman ihtiyaçlarının diji-
tal kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde 
karşılanabilmesine yönelik çalışmalarımız da 
tüm hızıyla devam etmektedir” diye konuştu.

TÜRKIYE’NIN ILK DIJITAL 
KOOPERATIFÇILIK 

UYGULAMASI “KORBIS”
Kooperatif ortaklarına daha etkin ve verimli 

hizmet vermek, ortak memnuniyetini sağla-
mak amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarına 
hız verdiklerini belirten Poyraz, “Teknolojideki 
değişim ve dönüşüm, hayatımızın her alanına 
nüfuz etmiş durumda. Bundan bütün sektörler 
gibi tarım sektörü de etkileniyor. Ülkemizde 
tarımın en büyük paydaşlarından biri olarak 
tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının ar-
tırılması, böylece bu topraklardan maksimum 
verimin sağlanması önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. Yaşadığımız pandemi süreci bunun ge-
rekliliğini ortaya koymuş ve bazı projelerimizi 
de hızlandırmamıza vesile olmuştur” dedi.

Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) 
uygulamasını geçen yıl pandemi sürecinin 
başında devreye aldıklarını hatırlatan Poy-
raz, şöyle konuştu:

“Böylece KORBİS ile Türkiye’de ilk kez dijital 
kooperatifçilik uygulamasını başlatmış olduk. 
Tarım Kredi ortakları, akıllı telefonlara indi-
rilebilen uygulama ile artık işlemlerini koope-
ratiflere gitmeden yapabiliyor. Böylece Tarım 

Kredi ortakları, borç bilgilerini online olarak 
görebilir; senet, kredi ve sermaye bilgilerini de 
anlık takip edebilir hale geldi. Kooperatif ortak-
ları uygulama üzerinden sözleşmelerini göre-
bilirken, kefil ve teminat durumlarını da kont-
rol edebiliyor. Yapılan tüm alışverişleri takip 
edebilme ve e-faturalara anlık olarak ulaşma 
imkanı veren KORBİS ile çiftçilerimiz, kesilen 
sigorta poliçelerine ve anlık sigorta tekliflerine 
de ulaşabiliyor.

Ortaklarımızın kooperatif personeli ya da 
ziraat mühendislerimizle anlık yazışarak des-
tek alabildiği ve çağrı merkezine ulaşabildiği 
uygulama ile ürün değerlendirme ve üretim 
sözleşmeleri bilgilerine, yetiştirilen ürünlere 
ait çiftçi kayıt sistemi ve hayvan bilgi sistemi 
verilerine, Tarım Kredi Ortak Kart ile yapılan 
tüm işlemlere ve kredi limit bilgilerine ulaşıla-
biliyor. Ayrıca, üretim yapılan araziler de uydu-
dan TARKİP uygulaması entegrasyonumuz ile 
takip edilebiliyor. Yapay zekâ teknolojilerini de 
kullanarak yaptığımız uydu haritalama ile çift-
çilerimiz üretimlerindeki kalite ve verimliği de 
artırabilmektedir.”

KORBİS uygulamasına mobil nakit kredi 
kullanabilme özelliğini eklediklerini belirten 
Poyraz, “Gelecek için de borç ödemelerinin 
bu uygulama üzerinden yapılabilmesi üzerin-
de çalışıyoruz. Ayrıca Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü işbirliğimiz ile “Erken Uyarı Sistemi” 
ve “Tarımsal Hava Durumu” entegrasyonla-
rımız da devam etmekte. Böylelikle tarımsal 
üretimde riskleri en aza indirmeyi planlıyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde gelişen teknoloji 
ve teknolojinin yaygın kullanımının sağladığı 
avantajları kullanarak dijital altyapımızı daha 
da güçlendireceğiz. Mümkün olduğunca 
tüm işlemlerimizi dijital platforma taşıyarak 
ortaklarımıza daha etkin hizmet vermeyi he-
defliyoruz” diye konuştu.

Tarım Krediden mobil onaylı kredi fırsatı 

Tarım Kredide dijital dönüşüm çalışmaları sürüyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bilgi ve iletişim altyapısında yeni nesil teknolojinin sunduğu 
olanaklardan yararlanmak, kooperatif ortaklarına daha etkin ve verimli hizmet vermek ve ortak 
memnuniyetini sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından TÜBİTAK BİL-
GEM paydaşlığında yapılan planlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ülke tarımının öncü kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım-
sal üretimin her alanında üreticilerin yanında yer almaya devam edi-
yor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz, üreticinin finansmana erişimini hızlandırmak amacıyla yeni kredi 
ürünleri geliştirme çalışmaların aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. 

Proje kapsamında devam eden çalışmala-
rın Faz-I aşaması tamamlanırken, kurum 
operasyonlarını kapsayan dokuz iş süreci 

ile ilgili sonuç raporu oluşturuldu. Bu çerçevede 
Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından 
çalışma sonuçlarının anlatılması ve birimler-
le istişaresi amacıyla çalıştaylar düzenlenmeye 
başlandı. Bu çalıştayların ilki Genel Müdür Yar-
dımcıları Dr. Ahmet Bağcı ve Mehmet Yener, 
Dijital Dönüşüm Daire Başkanı Erkan Dilave-
roğlu, Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma 
Daire Başkanı A. Harun Kırmızı, ilgili müdürler 
ve uzman personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İki gün süren çalışmalarda kurumun dijital 
dönüşüm vizyonu istişare edilerek, çalışma 
kapsamında gelinen noktaya ilişkin bilgi pay-
laşıldı. Çalıştay sonucunda dijital dönüşüme 
olan ihtiyaç ve kuruma sağlayacağı önemli 
katkılar konusunda mutabık kalındı. 

Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı, çalış-
maların geldiği noktayı aktarmak ve Teşki-
latın dijital dönüşümünü birlikte planlamak 
amacı ile tüm birimlerle benzer çalışmalar 
yapmayı planlıyor.
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urumsal satışlarda bölge birlikleri arasında 
kıyasıya rekabet yaşanırken, Ankara Bölge 
Birliği 2021 yılının ilk 5 ayında ciddi bir artış 
kaydederek 2020 yılının yılsonu satış tutarını 
geride bırakarak, 74 milyon TL’lik kurumsal 
satış gerçekleştirdi. Ankara Bölge Birliği, 
2020 yılında toplam 247 kuruma gıda ve 
tarımsal girdi olmak üzere 67 milyon TL’lik 
kurumsal satış gerçekleştirmişti.

PLANLAMA 
TOPLANTILARI BAŞLADI

Tarım Kredinin kurumsal satışta 2021 yılı 
sonu hedefi olan 1 milyar TL’yi yakalamak 
üzere 2021 yılının ikinci altı ayını kapsayan 
planlama faaliyetlerine ise Pazarlama Daire 
Başkanlığınca başlandı. Yapılacak planlama 
faaliyetleri ile ilgili ilk toplantı 2020 yılında 
Gaziantep Bölge Birliğinin ardından en faz-
la kurumsal satış yapan bölge birliği Ankara 
Bölge Birliği ile gerçekleştirildi. 

100 KURUMUN IHTIYACI 
ANKARA BÖLGEDEN

Ankara Bölge Birliği, iştirak TK Marketçi-
lik Pazarlama A.Ş. işbirliğinde sadece Ankara 
ilinde kurumların merkez teşkilatları, üniver-
siteler, belediyeler, dernek, vakıflar ve enstitü-
ler olmak üzere yaklaşık 100 kurumun gıda 
ihtiyacını karşılıyor. 

Bu çerçevede, Ankara Bölge Müdürü Vejdi 
Yiğit, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Ya-
man, Merkez Birliği Kurumsal Satış ve Müşteri 
İlişkileri Müdürü Yasin Dursun, TK Market ve 

Pazarlama yetkilileri ile Bölge Birliği, Kurum-
sal Satış ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü yet-
kililerinin katılımıyla 2021 yılı ikinci altı aylık 
“kurumsal satış” toplantısı yapıldı.

Yapılan toplantıda Ankara ilinde gıda ve 
tarımsal girdi tedariki yapılabilecek yeni ku-
rumların tespiti ve mevcut kurumlar ile ikili 
ilişkilerin güçlendirilerek devam etmesi, Ta-
rım Kredi markalı ürünlerin sipariş-sevk sü-
reçlerinin iyileştirilmesi, ürünlerin zamanında 
sevk edilmesi, kurumsal satış faaliyetlerinde 
paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesi 

gibi konular istişare edilirken, bölge birliğinin 
yılsonu kurumsal satış tutarının 100 milyon 
TL’nin üzerinde gerçekleşmesi hedeflendi.

HEDEF: 1 MILYAR TL 
Pazarlama Daire Başkanlığı Kurumsal Satış 

ve Müşteri ilişkileri Müdürlüğünce 2021 yı-
lının ikinci altı ayını kapsayacak toplantılara 
belirlenen bölge birliklerinde devam edilecek 
olup “1 milyar TL’lik kurumsal satış” hedefi-
nin gerçekleştirilebilmesi için bölge birlikleri, 
kooperatifler ve iştirakler ile işbirliği halinde 
çalışmalar yürütülecek.

Sakarya Bölge Birliğine bağlı kooperatif-
ler arasında kurumsal satış faaliyetleri 

açısından İzmit Tarım Kredi Kooperatifi 

ön planda yer alıyor. Türkiye genelinde ilk 
on içinde bulunan kooperatif başta Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 12 

kamu kurum ve kuruluşuyla iş birliği için-
de bulunuyor. 

2020 yılında kurumsal satış faaliyetleri 
kapsamında Türkiye 8’incisi olan İzmit 
Tarım Kredi Kooperatifi, 9 milyon TL’lik 
satışıyla büyük bir başarı elde ederken, 
2021 Mayıs ayı itibariyle 5 milyon 700 bin 
TL’lik rakama ulaşmış durumda. Genel 
olarak iştirak ürünlerini kurumlara satan 
İzmit Tarım Kredi Kooperatifi, hububat 
tohumları, mısır, sera naylonu ve damla-
ma borusu gibi ürünlerin satışını gerçek-
leştiriyor.

KAMU KURUMLARINA 
YAKIN MARKAJ 

Göreve başladıkları günden itibaren kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla irtibatta bulun-
duklarını belirten İzmit Tarım Kredi Koo-
peratif Müdürü Celal Çobanoğlu, “Kamu 
kurumlarıyla sürekli istişarelerde bulunduk. 
‘Sanayi kenti Kocaeli’nde tarımı nasıl canlan-
dırabiliriz’ diye yerel idarecilerimizle görüş 
alışverişinde bulunduk. Bunun neticesinde 
de süreklilik arz eden iş birliğimiz olumlu 
sonuçlar elde etmemize vesile oldu. Gelen 
talepleri zamanında yetiştirebilmek için tüm 
mesai arkadaşlarımla yoğun bir çalışma yap-
tık. Bölgemizdeki tüm kurumlar bizden çok 
memnun ve bu memnuniyet satışlarımızın 
artarak sürmesini sağlıyor. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

K

Kurumsal satışta lider Ankara BölgeKurumsal satışta lider Ankara Bölge

Sakarya Bölgenin kurumsal satış lideri
Izmit Tarım Kredi Kooperatifi

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri, ülke genelinde gerek 
kurumlar gerekse nihai tüke-
ticiler nezdindeki bilinirliğinin 
artması ile birlikte kurumsal 
satış faaliyetlerini de artırıyor.

İzmit Tarım Kredi Kooperatifi kurumsal satış faaliyetleri kap-
samında Türkiye’deki kooperatifler arasında ilk onda yer aldı. 

Yetkili Ziraat Mühendisi
Erhan PEHLİVAN Kooperatif Müdürü 

Celal ÇOBANOĞLU

Müdür Yardımcısı 
Mesut AKBABA

Hizmetli
İsmail ÖZDİL

Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Birliğine bağlı Gönen Tarım 

Kredi Kooperatifi ortağının ihtiyacı üze-
rine 1,2 milyon TL tutarında sabit oranlı 
gübre kredisi kullandırdı. Kullandırılan 
bu kredi, bugüne kadar tek seferde ve se-
nette kullandırılan en yüksek tutarlı ayni 
işletme kredisi oldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının 
her zaman yanında yer alarak her tür-
lü ihtiyacına cevap veriyor. Bu anlamda 
Gönen Tarım Kredi Kooperatifi, ortağına 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilk yük-
sek tutarlı ayni işletme kredisi kullandırdı.

Türkiye’de ilk 
yüksek tutarlı 

ayni işletme kredisi 
kullandırıldı
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akarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, bölge 
birliğinin 2020 yılında ilk defa fındık alımı 
yaptığını hatırlatarak,  2021 yılında ise alı-
mı iki katına çıkaracaklarını söyledi.

Faaliyetlerini Tarım Kredi Gazetesine 
değerlendiren Bölge Müdürü Sungur, böl-
ge birliği hinterlandı içinde geniş bir ürün 
yelpazesine sahip olduklarını belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bölge Birliği faaliyet alanında yetiştiri-
len ürünlere baktığımızda; arpa, buğday, 
siyez buğdayı, hayvancılık, fındık, coğrafi 
işaretli Bolu sarı patatesi, mısır, yağlık ayçi-
çeği, Akçakoca sarı fındığı, coğrafi işaretli 
kestane kabağı, coğrafi işaretli Konuralp 
pirinci, Yığılca kestane balı, coğrafi işaretli 
Geyve ayvası, üzüm, enginar, kivi, süs bit-
kisi üretiminin yanında İstanbul Anadolu 
yakasında ise seracılık faaliyetleri bulunu-
yor. Zengin bir tarımsal potansiyele sahip 
bölgemizde üreticilerimizin tüm tarımsal 
girdilerini karşılıyoruz.”

“ÇIFTÇIMIZIN GIRDI 
IHTIYAÇLARINI TEMIN 

EDIYORUZ”
Sakarya Bölge Birliğinin 2020 yılı he-

deflerinin üzerine çıktığına dikkat çeken 
Sungur, bölge çiftçisinin her türlü girdi ih-
tiyacını temin ettiklerini belirterek, “2020 
yılında 60 bin ton gübre, 69 bin ton yem, 7 
bin 842 ton motorin ve 21 bin 717 ton kö-
mür olmak üzere toplam 495 milyon TL’lik 
girdi temin edildi.” diye konuştu.

Ürün değerlendirme faaliyetlerini de 
anlatan Sungur, “Büyük önem verdiğimiz 
ürün değerlendirme faaliyetlerimiz kapsa-
mında 2020 yılında bin 38 ton fındık, 946 
ton arpa, bin 350 ton buğday, 8 bin 268 ton 
dane mısır, 6 bin 800 ton slajlık mısır, 790 
ton yağlık ayçiçeği, 70 ton meyve olmak 
üzere 47 milyon TL’lik ürün alımı gerçek-
leştirdik.” dedi. 

“2 BIN TON FINDIK 
ALACAĞIZ”

Bölgenin en önemli ürününün fındık 
olduğuna dikkat çeken Sungur, “Batı Ka-
radeniz genelinde 210 bin ton fındık alımı 
yapılırken biz ortaklarımızdan 1000 ton fın-
dık alarak piyasayı regüle etmiş olduk. 2021 
yılında ise 2 bin ton fındık alarak ortakları-
mızı yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Sakar-
ya Bölge Müdürü Fırat Sungur,  
pandemi koşullarına rağmen 
tarımsal üretimin devamlılığı için 
faaliyetlerini aralıksız sürdürdük-
lerini belirterek, 9 ilde toplam 
87 kooperatif ile bölge çiftçisinin 
her koşulda yanında olduklarını 
ifade etti. 

S

“Bölge çiftçisinin yanındayız” “Bölge çiftçisinin yanındayız” 

Sakarya Bölge Müdürü  Fırat Sungur, ürün değerlendirme kapsamında 2021 yılında 80 milyon TL’lik ürün alımı Sakarya Bölge Müdürü  Fırat Sungur, ürün değerlendirme kapsamında 2021 yılında 80 milyon TL’lik ürün alımı Sakarya Bölge Müdürü  Fırat Sungur, ürün değerlendirme kapsamında 2021 yılında 80 milyon TL’lik ürün alımı 
yapmayı hedeflediklerini söyledi. Sungur, 2021 yılında 2 bin ton fındık alım hedeflerinin olduğunu dile getirdi. yapmayı hedeflediklerini söyledi. Sungur, 2021 yılında 2 bin ton fındık alım hedeflerinin olduğunu dile getirdi. yapmayı hedeflediklerini söyledi. Sungur, 2021 yılında 2 bin ton fındık alım hedeflerinin olduğunu dile getirdi. 

Tarım Krediyle fındıkta verim artışı sağlandı
Üreticinin daha önceki yıllarda 

kullandığı klasik taban gübresi 
yerine GÜBRETAŞ’ın fındığa özel 
taban gübresi Çotonak Fertil’i kul-
lanan üretici yeni üründen mem-
nun kaldı. Bahçede gübrelemenin 
yanı sıra bitki koruma uygulamasını 
da programlayan GÜBRETAŞ, bu 
sayede son yıllardaki ani iklimsel 
değişikliklere bağlı olarak fındıkta 
yaygınlaşıp verim kayıplarına ne-
den olan külleme ve mildiyö hasta-
lıklarının da önlenmesini sağladı. 
Önerilen bu bitki besleme ve koru-
ma programı, fındık bahçesindeki 
verimi artırdı. Ayrıca, dane sayısı 
fazlalaşarak, ikili-üçlü çotanak yeri-
ne dörtlü-altılı çotanaklar oluştu. İyi 
bakım sayesinde bahçelerdeki kalite 
de artarak ince kabuklu, iri ve içleri 
dolu fındıklar meydana geldi.

“TARIM KREDININ 
YAKIN ILGISIYLE 

DEĞIŞIMI GÖRDÜK” 
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde üre-

tim yapan Kooperatif Ortağı Nurhan 
Filicioğlu, Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin yakın ilgisiyle fındık ağaçla-
rındaki güzel değişimi izlediklerini 
söyledi. Yaklaşık 20 yıldır fındık ye-
tiştiriciliği yaptığını belirten Filici-
oğlu, 120 fındık ağacının bulunduğu 

bahçede, Tarım Kredi Kooperatifi 
yetkilileri tarafından kendisine bir 
program sunulduğunu ifade etti.

“TARIM KREDIYE                   
5 YILDIR ORTAĞIM VE   

ÇOK MEMNUNUM”
Filicioğlu, “Tarım Kredi Koope-

ratifindeki arkadaşların bize söy-
lediği programa uygun şekilde ba-
kım, gübreleme ve ilaçlama yaptık. 
Ağaçlar daha canlı ve dirençli hale 
gelirken, yeni sürgün sayısının ve 
çotanakların arttığını gördük. Yüzde 
25’in üzerinde verim artışı oldu. Bu 
artıştan çok memnun kaldık. Ürün-
lerimizi de Tarım Kredi alarak ikinci 
bir destek daha vermiş oldu. Paramı-
zı da hemen ödeyerek bizi kazançlı 
hale getirdi. 5 yıldır ortağım var ve 
çok memnunum” dedi. 

“YENILIĞE AÇIK 
OLMALIYIZ” 

Beklentisinin çok üzerinde bir 
sonuç elde ettiği için mutlu olduğu-
nu belirten Filicioğlu, “Tüm üretici 
arkadaşlara da bilinçli tarım yön-
temlerini kullanmalarını ve yeniliğe 
açık olmalarını tavsiye ediyorum. 
Özellikle fındık verimine katkıların-
dan dolayı emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

GÜBRETAŞ tarafından geliştiri-
len ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının bahçelerinde uygu-
lanan yeni fındık taban gübresi 
Sakarya’da verim artışı sağladı. 
Üretici Nurhan Filicioğlu, 20 dö-
nüm fındık bahçesinde 2 ton-
dan fazla artış olduğunu söyledi.



HABER12 TEMMUZ 2021

arımsal üretimin her alanında ülke çiftçisi-
nin en büyük destekçisi olan Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri, gelişen teknolojiyi ya-
kından takip ederek çiftçilerle buluşturma-
ya devam ediyor. Tarım Kredi iştiraki TAR-
NET tarafından geliştirilen ve 2020 yılında 
çeltik tarlalarının ilaçlanması için uygulan-
maya başlanan Zirai İnsansız Hava Aracı 
(ZİHA), Türkiye’de ilk kez İnegöl’de meyve 
bahçelerinin ilaçlanmasında kullanıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tek-
noloji iştiraki TARNET tarafından gelişti-
rilen iş modelinde, çiftçilerin ilaçlamada 
büyük efor sarf etmelerinin önüne geçile-
rek; zamandan, sudan, fazla ilaçlamadan 
tasarruf ederek yüksek ve dik yamaçlarda 
bulunan ağaçların dahi sorun teşkil eden 
ilaçlama yöntemlerinin ötesine geçiliyor. 
Tarım Kredi Kooperatifleri, İnegöl Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde bu teknolojiyi 
tarım sektörüne kazandırdı. 

ZİHA ile meyve bahçelerinin ilaçlan-
ması adına Deydinler Mahallesinde tanı-
tım programı yapıldı. Programa, İnegöl 

Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi 
Tunahan Eyice, TARNET Genel Müdü-
rü Huzeyfe Yılmaz ile şirket yöneticileri, 
çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

İlaç ve sudan ciddi tasarruf sağlayan 
ZİHA’ların yakın gelecekte ülke gene-
linde bu amaçla kullanılmasının önü 
açıldı. Kullanılan bu yeni teknoloji ile 
ZİHA’lar, havadan ilaçlama yaparak ilacı 
küçük zerrecikler halinde ağaçların üze-
rine daha homojen bir şekilde dağıtırken, 
ZİHA pervanesinin oluşturmuş olduğu 
hava akımı ve yer çekimi etkisiyle de ağa-
cın alt kısımlarında bulunan meyveler 
dahi homojen şekilde rahatlıkla ilaçlana-
biliyor. Doğru ve homojen ilaçlamanın 
yanı sıra ZİHA’lar ile yaklaşık % 80-90 
oranında bir su tasarrufu ve % 30 oranın-
da ilaç tasarrufu sağlanıyor.

“ZIHA, ÜLKE TARIMINDA 
ÖNEMLI ROL ÜSTLENECEK”
Programda konuşan Türkiye Tarım Kre-

di Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, TARNET ile 
İnegöl Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştiri-
len meyve bahçelerinin ZİHA ile ilaçlanma-
sı projesinin ülke tarımı için yeni bir sayfa 
açtığını belirterek, “Bugün Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri, 158 yıllık köklü geç-
mişinden aldığı güçle Türkiye’nin en büyük 
çiftçi ailesi olarak önemli bir projeye daha 
imza atmanın haklı gururunu yaşamakta-
dır. Tarımsal üretimde kooperatifçilik de-
nildiğinde akla ilk gelen kurum olan Tarım 
Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretimin ikti-
sadi yönü bir yana 84 milyon vatandaşımıza 
gıda temini hususunda da görev yapmak-
tadır. Bir buçuk asırlık tecrübemiz ve sahip 
olduğumuz potansiyeli ile ülke tarımı ve 
ekonomimizi daha da ileriye taşımak için 
hizmet vermekteyiz. Bugün dünya genelin-
de yaşanılan Kovid 19 pandemi süreci de bir 
kez daha göstermiştir ki her alanda özellikle 
de tarım alanında dijitalleşme kritik öneme 
sahiptir ve bir milli güvenlik meselesidir. 
Bu kapsamda özellikle drone sistemlerinin 
tarım uygulamaları genişletilmeli ve yaygın-
laştırılmalıdır. Nasıl ki İHA ve SİHA’lar ülke 
sınırlarında ve milli güvenlik için yürütü-

len harekâtlarda önemli rol oynamaktadır, 
dronelar da tarım sektöründe ülkemizin 
ve milletimizin geleceği için önemli roller 
üstlenecektir. İşte tam da bu noktada; Ta-
rım Kredi Kooperatifleri olarak ülkemizin 
her tarafından hizmet vermekte olan Koo-
peratiflerimiz aracılığı ile çiftçilerimize bu 
hizmeti ulaştırmak istiyoruz. Bu hizmet 
sayesinde çiftçilerimiz herhangi bir işlem 
yapmadan ilaçlama yapmak istedikleri ta-
rihi bildirerek sadece kooperatiflerimizden 
randevu alacak, kooperatiflerimiz ve işti-
raklerimizdeki uzman personel tarafından 
bu hizmeti çiftçimize sağlanacaktır.” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji şirketi TAR-
NET tarafından yapılan ve ilk olarak çeltik tarlalarında 
uygulamaya başlanan Zirai İnsansız Hava Aracı(ZİHA) 
Projesi ile bir ilk daha gerçekleşti. İnegöl Belediyesi-
nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 
ZİHA’lar Türkiye’de ilk kez meyve bahçelerinin ilaçlan-
masında kullanıldı.

T

ZIHA Inegöl’de meyve ağaçları için havalandıZIHA Inegöl’de meyve ağaçları için havalandı
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TÜRKIYE’DE ILK KEZ 
ZIHA ILE MEYVE BAHÇESI 

ILAÇLAMASI YAPILDI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-

nel Müdürü Poyraz, TARNET’in 2020 yı-
lından bu yana ZİHA için Ar-Ge ve saha 
çalışmaları yaptığını belirtti. Poyraz, “Yak-
laşık 1 ay önce Ordu’da fındık bahçelerin-
de ve bugün de güzel Bursa’mızın dünyaca 
ünlü İnegöl’ünde rekabetin yoğun olduğu 
tarımda, oyun değiştirici ZİHA’larımız ile 
çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya 
başladık. Başta İnegöl Belediye Başkanı Sa-

yın Alper Taban’ın ve tüm ekibinin tarıma, 
çiftçilerimizin sorunlarına, gıda sağlığına 
verdikleri önem ve teknolojik yeniliklere 
ZİHA gibi yerli ve milli bir ürün ile ve-
rimlilik katmaya ve çiftçilerimizin girdi 
maliyetlerini düşürmeye karar vermeleri 
ile İnegöl’de meyve bahçelerine yönelik 
ilaçlamalara başladık. Başarılı olan çeltik 
bitki koruma programı Ar-Ge çalışmaları 
doğrultusunda meyve bahçelerine yönelik 
özgün Ar-Ge programını İnegöl Belediyesi, 
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge 
Birliği ile hayata geçirdik. Hızlı bir şekil-
de tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak olan 
tarımda insansız hava araçlarının öncüsü 
olan ZİHA, gelen talepler doğrultusunda 
Tarım Kredi bölge birliklerinde çiftçilerin 
hizmetine sunuluyor. Nisan ayı başından 
bu yana, İnegöl Belediyesi ortak koordi-
nasyonu ile Ar-Ge meyve bahçe arazilerin-
de, üreticiler ile birlikte sürdürülen ZİHA 
çalışmalarında, geleneksel yöntemlerle 
meyve bahçelerinde yapılan ilaçlamanın 
yaklaşık olarak dörtte biri kadarının bitki 
yüzeyine tutunması ve geri kalan kısmının 
havaya ve toprağa karışması engellenerek, 
gıda sağlığı azami ölçüde korunurken, bitki 
sağlığı da ZİHA’lı meyve bahçe ilaçlaması 
sayesinde tolere edilebilir seviyelere çekil-
di” diye konuştu.

BU IŞIN ISPATINI 
GERÇEKLEŞTIRMIŞ 

OLDUK
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 

programda yaptığı konuşmada, “Bugün 
güzel ve yenilikçi bir çalışmayı hayata ge-
çiriyoruz. Çok kıymetli bir işin tanıtımını 
gerçekleştiriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak 
da tüm çalışma arkadaşlarımız yenilikçi ve 
gelişimciliği arzu eden, bunu açık bir eko-
sisteme çeviren bir mahiyete dönüşüyor. 
Her gün tüm çalışma arkadaşlarımız daha 
ne olabilir, tarımda, ekonomide, turizm-
de ne yapabiliriz, diğer sektörlerde neler 
yapmalıyız gibi inovatif yaklaşımlarla ye-
nilikleri aramaya devam ediyor. TARNET 
aracılığıyla yapılan işbirliği neticesinde 
burada bir şeftali bahçemizin 5 dönümlük 
alanında arkadaşlarımız ilk bahçe ilaçla-
masını gerçekleştirdiler. Drone ile 3-4 kez 
denemeler yapıldı. Burada neler denendi; 
etkin ilaçlama yapılabiliyor mu? Takdir 
edersiniz ki traktör bahçede her yere gi-
remeyebiliyor. İnsan gücüyle, el gücüyle 
yapılan işlerde de belirli standartlar sağla-
namayabiliyor. Buradan hareketle bahçe-
de ağaçların her noktasına etkin ilaçlama 
yapılabiliyor mu şeklinde bir takım dene-
meler yaparak arkadaşlarımız bu işin ispa-
tını gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonraki 

süreçte de hasat dönemine kadar normal 
ilaçlama ve drone ile ilaçlama arasındaki 
farkı görüyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJIYI 
KULLANMAK HER 
ALANDA ÖNEMLI”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da “Her 
alanda çağın gerektirdiği modern teknikle-
ri kullanmak çok kıymetli. Bu anlamda bu-
gün örnek bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 
Tüm Türkiye’de de yaygınlaşması, üretimi-
mizi sağlıklı şekilde sağlayacak modelin 
tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyo-
rum. Teknolojinin sağladığı imkanları tüm 
alanlarda kullanmak ve üretim maliyetleri-
ni aşağıya çekmek tarımda da çok önemli. 
İnegöl 128 bin dekar alanda üretim yapan, 
özellikle meyvecilikte ön planda olan bir 
şehir. Yaklaşık 1 milyara yakın bir katma 
değeri ülkemiz ekonomisine sağlayan kıy-
metli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. 
Bugün ZİHA olarak adlandırılan ve uy-
gulamanın hem şehrimize hem ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ZİHA’larla 
meyve bahçeleri ilaçlanarak uygulama ya-
pıldı, ayrıca ZİHA’ların detaylı tanıtımları 
gerçekleştirildi.
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ürkiye’nin yem sektöründeki lider kuruluşu 
Tarım Kredi Yem’in 500 büyük sanayi ku-
ruluşu içerisinde 127. sırada yer alması dü-
zenlenen programla kutlandı. Tarım Kredi 
Yemin Kütahya Fabrikasında gerçekleştirilen 
programa Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kök-
sal Kacır, Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, 
Denetim Kurulu Üyeleri Ahmet Çetin, Os-
man Önder, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri 
Ahmet Ersoy, Musa Takımcı, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Adem Darımla, İsmail Can, Ali 
Çoban, Cahit Yıldız, Mustafa Şenol, Mustafa 
Celep, Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Ha-
san Fehmi Kinay ve Kütahya Bölge Müdürü 
Serhat Özübek katıldı.

Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi Yem 
AŞ’nin Kütahya’daki fabrikasında, şirketin 
Türkiye’nin 500 sanayi kuruluşu arasında 
127’nci sıraya yükselmesiyle ilgili program-
da yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Yem 

A.Ş’nin, yaklaşık 600 firmanın olduğu sek-
törde lider konumunda olduğunu söyledi.

Poyraz,  “İyi yoldayız ve inşallah daha 
iyi olacağız. Geçen senelerde 270-280 mil-
yonlu rakamlarla ürün alımı yapılırken 
son üç yıl içinde bunu 4 milyarlı rakam-
lara taşıdık. Bunun önemli kısmında da 
yem şirketimizin büyük katkısı var.” dedi.

Tarım Krediyle ilgili son günlerde ifti-
ra kampanyasının yürütüldüğünü ifade 
eden Poyraz, şöyle konuştu:

“Son günlerde birileri Tarım Krediyi 
başka yerlere çekmeye çalışıyor. Kanun-
da açık açık hüküm olmasına rağmen bir 

türlü iftira siyasetinden ve bizleri de bu 
politikanın içine çekme gayretinden vaz-
geçmediler. Biz işimize bakacağız. Kim ne 
derse desin, aslı astarı olmayan iftiralarla 
gelinirse gelinsin biz onları elimizin ter-
siyle itip, onlara sırtımızı dönüp işimize 
bakacağız.”

“KAPASITEMIZI 1.2 MILYON 
TONA ÇIKARDIK”

Tarım Kredi Yem A.Ş Genel Müdürü Ha-
san Fehmi Kinay da göreve geldiği günden 
itibaren fiili olarak 980 bin ton olan üretim 
ve satış kapasitesini geçen yıl sonu itibarıyla 

1 milyon 200 bin tona taşıdıklarını aktardı.
Bu yılki hedeflerinin ise 1 milyon 400 

bin ton olduğunu belirten Kinay, “Bu kadar 
büyük kapasite ve üretim hacmi sektörde 
bizi çok daha ileri noktalara taşıdı. Bugün 
gururla ifade ediyoruz. Türkiye’nin ilk 500 
sanayi kuruluşu içinde 144’üncü sıradan 
bu yıl 127’nci sıraya yükseldik. Çoğu fabri-
kalarımızın revizyona ihtiyacı vardı. Kapa-
tılmaya yüz tutmuş fabrikalarımızı yeniden 
ihya ettik.” ifadelerini kullandı.

Kinay, 50 bin ton olan çelik silo kapasi-
tesini de 127 bin tona çıkardıklarını dile 
getirdi.

TTT

Tarım Kredi Yem en büyük Tarım Kredi Yem en büyük 
127’nci sanayi kuruluşu127’nci sanayi kuruluşu    Tarım Kredi Kooperatifleri 

iştiraklerinden, yem sek-
törünün lideri ve yatırım-
larıyla ülke hayvancılığının 
en büyük destekçilerinden 
Tarım Kredi Yem, Türki-
ye’nin en büyük 500 sana-
yi kuruluşu listesinde 127. 
sırada yer almayı başardı. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Dijital Dönüşüm Daire Başkanı Erkan Dilave-

roğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milli Tek-
noloji Hamlesi”ni tarıma kazandırmak için gayret 
ettiklerini söyledi.

Birden fazla projenin Ar-Ge çalışmasını yürüttük-
lerini vurgulayan Dilaveroğlu, daha önce Zirai İnsan-
sız Hava Aracı’nı (ZİHA) da ürettiklerini anımsattı. 

Akıllı Traktör Sisteminin (ATS) tarla testini, Tefenni 
ilçesindeki Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileriyle yaptıklarına değinen Dilaveroğlu, “De-
nemesini yaptığımız Akıllı Traktör Sistemi, tarlanın 
çok doğru şekilde sürülmesini, ekim için hazırlanma-
sını ve ilaçlama safhasında da doğru ilaçlama yapılma-
sını sağlayarak çiftçimizin girdi maliyetlerini optimize 
eden bir teknoloji çözümüdür.” diye konuştu. 

“AKILLI TRAKTÖR SISTEMI 
OLGUNLUK SEVIYESINE ULAŞTI”
Dilaveroğlu, teknolojinin iki adımdan oluştuğu-

na işaret ederek, şöyle konuştu:
“Bu sistemin bir bileşeni hassas konumlandırma-

yı sağlayan bizim ‘RTK’ dediğimiz konumlandır-
ma teknolojisidir. ‘RTK’, baz istasyonu olarak Tür-
kiye’de milli ve yerli ilk defa TARNET markasıyla 
yakında piyasaya sunacağımız bir teknoloji olarak 
geliştirildi. Bunun diğer bileşeni de ‘Akıllı Traktör 

Sistemi’ dediğimiz bir bilgisayarlı tablet sistemidir. 
Bu sistem ikisi bütünleşik çalışarak tarlamızı sıralı 
bitkilerin en doğru şekilde ve hata payı olmaksızın 
hazırlanmasına ve ilaçlamanın da ilaçların üst üste 
binmesini engelleyecek şekilde yapılmasına imkan 
veriyor. Dolayısıyla çiftçimiz, bu anlamda enerji-
den, işgücünden ve zamandan kaynaklı maliyet-
lerde tasarruf ediyor. Akıllı Traktör Sistemi şu anda 
olgunluk seviyesine ulaştı. Test sürecinin ardından 
yakında Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2 bin hiz-
met noktasında bu teknolojik ürünlerimizi çiftçile-
rimizle buluşturacağız.” 

Dilaveroğlu, bir navigasyon sistemi çözümü olan 
ATS’nin uygun maliyetlerle tüm traktör modelle-
rinde kullanılabileceğini bildirdi.

ATS NASIL KULLANILIYOR
ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin sınırları-

nı sisteme girecek. Akıllı sistem sayesinde ilaçlama, 
toprak işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş 
için traktöre bir rota oluşturulacak.

Güvenlik amacıyla sürücüyle hareket eden trak-
tör, belirlenen rotada işlemini yaparken bir sapma 
olursa sistem uyarı verecek. Manuel kullanımda 
sisteme sürücü müdahale ederek sapmayı düzeltebi-
lecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem traktörü 
tekrar belirlenen rotaya kendisi sokacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanın-
da faaliyet gösteren iştiraki TARNET’in yerli imkanlarla 
ürettiği Akıllı Traktör Sisteminin (ATS) tarla testi Bur-
dur’da tarım lisesi öğrencileriyle yapıldı.

‘Akıllı Traktör Sistemi’ tarla testini geçti
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği yetiştiricilerin Kurban Bayramı 
öncesi yem ihtiyaçlarının faizsiz karşılan-
ması amacıyla başlattığı kampanya büyük 
ilgi görüyor. Kampanya ile beraber Tarım 
Kredi Yem markalı karma hayvan yemle-
ri, Kurban Bayramına kadar faizsiz olarak 
kredilendiriliyor. Bu durum pandemi süre-
cinden dolayı sıkıntı yaşayan besi üreticile-
rine can suyu oldu. 

30 yıldır Adapazarı’nda Kurban Bayra-
mı için besi yetiştiriciliği yapan Muhar-

rem Armut(47) Tarım Kredi yetkililerine 
teşekkür etti. 

Her yıl yaklaşık 150 adet danayı Kurban 
Bayramı için yetiştirdiğini belirten Armut, 

T

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri tarafından Kur-
ban Bayramı öncesi yem 
ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla başlatılan faizsiz 
kredilendirme kampanyası 
yetiştiriciler için can suyu ni-
teliğinde oldu.

“Günlük olarak hayvanlara 2 ton kaba 
yem 1 tona yakın da Tarım Kredi Yem 
veriyorum. Bayram öncesi bu kampanya 
bizi çok rahatlattı” dedi.

Kampanya kadar kendilerini ilgilendiren 
diğer bir konunun ise Tarım Kredi Yem’in 
kalitesi olduğunun altını çizen Armut, “Ben 
Türkiye’nin dört bir tarafından bu danaları 
alarak yaklaşık 10 ay besliyorum. Bayram 
için tamamını sattım şimdiden. Başta İs-
tanbul olmak üzere 7-8 büyükşehirde müş-
terilerim var ve her yıl benden kurbanlık 
alıyorlar. Ben onların üzerinde bir güven 
oluşturdum. Bunun en büyük sebebi ise 
Tarım Kredi Yem’in kalitesi. Çünkü hay-
vanlarımız 1 tona kadar ağırlık kazanıyorlar. 
Yemin kalitesi hayvanların ağırlıklarına ve 
etlerinin lezzetine yansıyor. O yüzden başka 
yem kullanmıyoruz. Tarım Kredi Yem, yük-
sek kaliteli bir yem. Yem güzel olunca hay-
vanlarımız da güzel oluyor.” diye konuştu. 

Kurbanlık hayvan için gelen taleplere ye-
tişemediklerini ifade eden Armut, bayram 
sabahı kurbanlıkların tamamının kendi te-
sislerinde kesilerek hak sahiplerine bölüştü-
rüldüğünü söyledi.

Tarım Kredi yem kampanyası Tarım Kredi yem kampanyası 
üreticileri mutlu ettiüreticileri mutlu etti

Tarım Krediden üreticiye özel yem hizmeti 
Türkiye Tarım Kredi Koope-

ratifleri şirketlerinden Tarım 
Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
hizmetlerine bir yenisini daha 
ekledi. Yem sektörünün öncü ku-
ruluşu olarak Tarım Kredi Yem, 
üreticilerin şikayet, öneri ve talep-
lerini birebir iletebildikleri bir sis-
tem geliştirerek, üreticiye teknik 
destek vermeye başladı. ALOYEM 

Canlı Destek Hattı adıyla hizmete 
alınan hat, klasik Çağrı merkezi 
mantığının dışında üreticilere en 
yakın Besleme Danışmanı ile en 
kısa sürede görüşebilme ve destek 
alabilme imkanı sunan bir özellik 
taşıyor. 

YERINDE 
INCELEME IÇIN 
RANDEVU DA 

ALINABILECEK
08505250525 ALOYEM hattı ile 

üreticilerin sorun ve taleplerine en 
kısa zamanda cevap vererek saha-
da daha etkin çalışmayı ve Tarım 
Kredi’nin çiftçi ortaklarının ya-
nında olmayı hedefleniyor.

Üreticiler bu hattı aradıklarında 
ister bağlı oldukları Tarım Kredi 
Kooperatifinin numarasını ister-
lerse de bulundukları ilin plaka 
kodunu tuşlayarak en yakın bes-
leme danışmanına ulaşabilecek, 
hayvan besleme konusundaki 
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.  
Gereğinde bu görüşme esnasın-
da randevu oluşturularak yerinde 
inceleme ve görüşmeler yapılabi-
lecek.

Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğü tara-
fından projesi hazırlanan ve geçtiğimiz 
günlerde hizmete alınan ALOYEM Canlı 
Destek Hattı ile artık üreticilere bir telefon 
kadar yakın olacak. Üreticiler Türkiye’nin 
her yerinden 0850 5250525 nolu tele-
fon hattından alanında uzman Hayvan 
Besleme Danışmanlarına ulaşabilecek. 

Kampanyanın, küçük 
ölçekli yetiştiriciler için 

büyük bir umut olduğuna 
dikkati çeken besici Muhar-
rem Armut, hem kampanya 
hem de Tarım Kredi Yem’in 
kalitesinden dolayı Tarım 

Kredi Kooperatiflerine 
teşekkür etti.
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MÜSİAD genel merkezinde 
düzenlenen imza töreni, 

MÜSİAD Genel Başkanı Abdur-
rahman Kaan ve Bereket Sigorta, 
Bereket Emeklilik ve Bereket Teka-
fül Genel Müdürü Mahmut Gün-
gör’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan MÜSİAD Ge-
nel Başkanı Abdurrahman Kaan, 
tekafül sigortacılığının önemine 
işaret ederek, bu kavramın ba-
rındırdığı dayanışma kültürünün 
önemli olduğunu vurguladı. Teka-
fül sigortacılığının, yardımlaşma 
usulü ile yapılan karşılıklı bir si-
gorta türü olduğunu belirten Kaan, 
şunları kaydetti: 

“Buradaki amaç, bu sigortaya 
dahil olan kişiler arasında dayanış-
ma ve yardımlaşma sağlanmasıdır. 
Nitekim bu sistemde klasik sigorta-
dan farklı olarak, teberru sistemin-
de toplanan primler katkı olarak 
alınır ve bir havuzda toplanır. Bu 
birikmiş meblağ, hasar meydana 
gelirse mağdur olan poliçe sahibi-
nin zararını ortadan kaldırmak için 
kullanılmaktadır. Bu nitelikleriyle 
tekafül sigortacılığının, Türkiye’de 
oldukça önemli bir alternatif risk 
yönetim sistemi olarak kullanılabi-
lecek durumda olduğunu söylemek 
mümkün. Yaklaşık 50 milyar dolar 
seviyesine ulaşan küresel tekafül 
varlıkları, tüm İslami finans var-
lıklar arasındaki payını ve önemi-
ni gün geçtikçe artırıyor. Bununla 
birlikte İslami finans ekosisteminin 
bir parçası olarak faizsiz finans ens-
trümanlarının yaygınlaştırılması-
na dair vizyon ve misyonumuzla 
birlikte değerlendirildiğinde, te-
kafül sigortacılığına gösterdiğimiz 
ehemmiyeti artırmamız gerekiyor.”

Kaan, başta katılım finans kuru-
luşlarının son yıllarda teşvik edil-
mesi ve devlet eliyle katılım banka-
larının açılması ile Türkiye’de son 
yıllarda katılım finans sistemine 
dair yaşanan gelişmelerin tekafül 
sigortacılığının gelişimine ciddi 
katkı sağlayacağını belirtti.

Bereket Sigorta Grubu ile imza-
lanan bu iş birliği protokolünün 
önemli bir farkındalık oluşturaca-
ğına inandıklarını ifade eden Kaan, 
“MÜSİAD üyesi firmalarımızın 
tekafül sigortacılığına yönelik 
farkındalıklarının artırılması, bu 
bağlamda Bereket Sigorta Grubu 
ürünlerine ilişkin duyuru ve tanı-
tımların yapılması ve söz konusu 
ürünlerin MÜSİAD üyeleri tara-
fından indirimli bir şekilde kulla-
nılmasını amaçlayan bu protokol 
ile birlikte İslami finans enstrü-
manlarının ülkemizdeki gelişimi-
ne ciddi bir fayda sağlayacağımıza 
inanıyoruz.” diye konuştu.

“KATILIM 
SIGORTACILIĞININ 
TOPLUMUMUZDA 

ÖNEMLI BIR    
KARŞILIĞI VAR”

Bereket Sigorta, Bereket Emekli-
lik, Bereket Tekafül Genel Müdürü 
Mahmut Güngör de “Gelişen eko-
nomik ve ticari koşullara uyumlu 
olarak dünyanın birçok ülkesinde 
uygulanmakta olan, hem ekono-
mik hem de dini açıdan temelleri 
bulunan, yardımlaşma ve paylaş-
mayı odağına alan katılım sigor-
tacılığının, toplumumuzda önemli 
bir karşılığı olduğunu görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) ile Bereket Sigorta Grubu arasında 
“tekafül sigortacılığı” olarak da bilinen katılım 
sigortacılığının tanıtılması ve yaygınlaşması 
amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.    

MÜSIAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdiMÜSIAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi
Güngör, dini gerekçelerle geleneksel sigorta ürünle-

rine mesafeli yaklaşanlar ve müteşebbisler için risk pay-
laşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde dizayn edilen 
ürünleri ile katılım sigortacılığının her geçen gün geliş-
tiğini söyledi.

Sektörde yüzde 5 oranında paya sahip katılım sigorta-
cılığının geliştirilecek ürünler ile derinleşmesinin finan-
sal piyasaların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan 
Güngör, şunları söyledi:

“Gelişmiş finansal altyapısı, genç nüfusu, nitelikli iş 
gücü ve jeopolitik konumu ile Türkiye’yi ‘global faizsiz 
finans merkezi’ haline getirme hedefi ve finansal piyasa-
ların gelişimine katkı sağlama vizyonu ile katılım finans 
ekosisteminin derinleşmesi ve katılım sigortacılığının ta-
bana yayılması için MÜSİAD ile Bereket Sigorta Grubu 
arasında güçlü bir iş birliğinin adımları atılmıştır. Bu iş 
birliği protokolünün, katılım sigortacılığının gelişmesi 
ve yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanı-

yoruz. Bu vesile ile bugün başlattığımız girişimin, başta 
güzel ülkemiz olmak üzere, ana sermayedarımız Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatiflerine, sigortacılık sektörüne ve 
ülkemizin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından MÜSİ-
AD üyelerine hayırlı olmasını temenni ederiz.”

KATILIM SIGORTACILIĞININ 
GELIŞIMI VE YAYGINLAŞMASI 

HEDEFLENIYOR
Protokol ile tekafül sigortacılığının (katılım sigortacı-

lığının) gelişimi ve yaygınlaşması hedeflenirken,  Bere-
ket Sigorta Grubu’na ait tüm sigorta ürünlerinin MÜSİ-
AD üyelerine tanıtılması, bu alanda farklı kampanyalar 
ile üyelere özel fırsatlar oluşturulması planlanıyor. Pro-
tokol kapsamında Bereket Sigorta tarafından düzenle-
nen ferdi kaza sigorta poliçesi, Bereket Sigorta, Bereket 
Emeklilik, Bereket Tekafül Genel Müdürü Güngör tara-
fından MÜSİAD Genel Başkanı Kaan’a verildi.
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Tarım Sigortaları Havuzu 
(TARSİM), kuraklıktan 

dona, aşırı yağıştan rüzgara kadar 
çeşitli doğal felaketlerden zarar 
gören çiftçilerin zararını karşılı-
yor. Tarım Kredi Kooperatifle-
rinden sigorta yaptıran üreticiler 
ise indirimli kredi imkanından 
yararlanılıyor.. 

Tarım sigortası uygulamasıyla 
çiftçinin doğal afetlerden korun-
ması için poliçe bedelinin yüzde 
50’si devlet tarafından karşılanıyor. 
Ayrıca açık alanda yetiştirilen mey-
velerde çiçeklenme evresindeki don 
riski için verilen prim desteğine ila-
ve olarak, sadece don riski primine 
1/3 oranında ek prim desteği, ilçe 
bazlı kuraklık verim sigortasında 
sigorta priminin yüzde 60’ı oranın-
da prim desteği sağlanıyor.

“ZARARIMI 
SIGORTADAN 
KARŞILADIM”  

Sakarya’nın Hendek ilçesin-
de fındık yetiştiriciliği yapan 

Yeşilyurt Tarım Kredi Koope-
ratifi ortağı İzzet Cor(52), 100 
dönümlük fındık bahçesinin 
yarısına yakının dona maruz 
kaldığını belirterek, zararının 
sigorta tarafından karşılanma-
sının, üretiminin sürmesi açı-
sından çok önemli olduğunu 
söyledi.

“TARIM KREDI 
ILAÇ GIBI 

GELDI” 
Yıllardır üretim yaptığını ve 

birçok kez doğal afetten dolayı 
zarara uğradığını ifade eden 
Cor, “Tarım Kredi Koopera-
tiflerine yaptırdığım sigorta 
sayesinde zararım karşılandı. 
Daha önce sigorta nedir bil-
miyorduk ve açıkçası yaptır-
mıyorduk. Geçen yıl yaptırdım 
ve zararımın bedeli ödendi. İlk 
defa para almış oldum. Sıkıntılı 
zamanlarımızda bu ödeme ilaç 
gibi geldi. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Çiftçilerin emekleri Tarım Kredi Çiftçilerin emekleri Tarım Kredi 
sayesinde güvendesayesinde güvende

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının, sel, don, dolu ve yangın gibi doğal 
afet ya da iklimsel koşullar nedeniyle oluşabilecek risk ve zararlarını güven-
ce altına almaya devam ediyor.

Yeşilyurt Tarım 
Kredi Kooperatif 
Müdürü 
Ahmet BİTİRİM

Yeşilyurt Tarım 
Kredi Kooperatif 

Ortağı 
İzzet COR
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arım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eği-
tim Müdürlüğü tarafından kooperatif 
müdürlüğü sınavı düzenlendi. Adana’da 
düzenlenen sınava Mersin, Gaziantep, 
Şanlıurfa ve Malatya Bölge Birliklerine 
bağlı kooperatiflerde görev yapan 37 ko-
operatif müdür yardımcısı katıldı.

Kovid 19 tedbirleri kapsamında yapı-
lan yazılı sınavın ardından mülakatlar 
gerçekleştirildi. Mülakatlar için oluştu-

rulan komisyonda; Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut 
Arpa komisyon başkanı, Mersin Bölge 

Müdürü İsa Güler ve Bölge Müdür Yar-
dımcısı Ebubekir Kurt komisyon üyesi 
olarak yer aldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa 
ve Malatya Bölge Birliklerine bağ-
lı kooperatiflerde görev yapan 
kooperatif müdür yardımcılarına 
yönelik müdürlük sınavı yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Tarım Kredi Kooperatiflerinde 
kooperatif müdürlüğü sınavıkooperatif müdürlüğü sınavı

Aday personele Aday personele 
alıştırma eğitimi alıştırma eğitimi 

düzenlendi düzenlendi 

Tarım Kredi Merkez Birliği Genel Mü-
dürlüğü Nurettin Hazar toplantı sa-

lonunda düzenlenen eğitim programının 
açılışına, Genel Müdür Yardımcısı Davut 
Arpa, İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Eyüp Doğan, İnsan Kaynakları Müdürü 
Muhammed Fatih Arslan, Eğitim Müdürü 
Emre Murat Odacıoğlu ve Disiplin ve Öz-
lük İşleri Müdürü Ümüt Tanrıöven katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 
eğitimin açılışında yaptığı konuşmada 
aday personele çalışmalarında başarılar 
diledi. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tür-
kiye’nin en büyük çiftçi ailesi olduğuna 
dikkat çeken Arpa, “Bu büyük aileye ka-
tıldığınız için kendinizi şanslı görmelisi-
niz.” dedi.  

Konuşmanın ardından göreve yeni 
başlayan 11 personel için aday personel 
eğitimi düzenlendi. Eğitimde teşkilat 
organizasyon yapısı, çalışma konuları, 
birimlerin görev ve sorumlulukları, ko-
operatifçilik tarihi, EKOOP - EBYS uy-
gulamaları ve iştiraklerin genel tanıtımı 
yapıldı.

Ankara 2. Amatör Küme 5. Grupta ve U19 
takımıyla da Ankara 1. Ligi 4.Grup’ta şam-

piyon olarak dikkatleri üzerine çeken Tarım 
Kredi Gençlik ve Spor Kulübü, başarısını genç-
lere yaptığı yatırımlarla taçlandırıyor. 

Tarım Kredispor, gençleri spora yönlendir-
mek ve yetenekli sporcuları Türk futboluna 
kazandırmak amacıyla çalışmalarını tüm hı-
zıyla sürdürüyor. Sporcu kayıtlarına 21 Haziran 
2021 tarihinde başlayan olan Tarım Kredispor 
Futbol Okulu, Batıkent’te faaliyet gösterecek. 

Tarım Kredi Gençlik ve Spor Kulübü Altyapı 
Sorumlusu Tayfun Doğan, gençlerimizin spor-
tif olarak kendilerini geliştirebilmesi, sosyal ha-
yata adaptasyonlarının artırılması, istenmeyen 
alışkanlıklardan uzak durması için futbol okulu 
açtıklarını söyledi.

Kayıtların 21 Haziran’da başladığı futbol 
okulunda, 2006-2014 doğumlu 6-14 yaş arası 
gençlere eğitim verilecek. Yaş gruplarına göre 
ayrılan çocuklar, 12 ay boyunca kesintisiz ola-
rak akademisyen eğitmenler eşliğinde hem 
pratik ve teorik eğitim alacak, hem de yetenek-
lerini keşfedecek. 

Futbol okuluna kayıt yaptıran gençlerimiz 
Tamer Atakul ve Mustafa Ayaz eşliğinde maç 
deneyimi de kazanacak. Çalışmalar kapsamın-
da ayrıca özel eğitim programı olacak. Tarım 
Kredispor futbolcularından Nijeryalı Basit Jabi-
ta ve Liberyalı Mosses Mathis Cooper da genç 
futbolcu adaylarına yardımcı olacak. 

Aileler ve ilgilenen gençlerimiz kayıt için 
0543 100 37 39 nolu telefon numarasından bil-
gi alabilirler.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde istihdam edilen 11 aday personel için 
“Aday Personel Alıştırma Eğitimi” düzenlendi.

Yetenekli sporcuları kulübe ve Türk futboluna kazandırmak isteyen Ta-
rım Kredi Gençlik ve Spor Kulübü, futbol okulu çalışmalarına başladı.

T

Tarım Kredi Gençlik ve Spor Tarım Kredi Gençlik ve Spor 
Kulübü futbol okulu açıldıKulübü futbol okulu açıldı
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GÜBRETAŞ PCa-SMARTGÜBRETAŞ PCa-SMART
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ çiftçinin ürünüTarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ çiftçinin ürünüTarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ çiftçinin ürünü---

nün daha verimli olması için çalışıyor. GÜBRETAŞ’ın önemli bitnün daha verimli olması için çalışıyor. GÜBRETAŞ’ın önemli bitnün daha verimli olması için çalışıyor. GÜBRETAŞ’ın önemli bit---
ki besleme ürünlerinden olan PCa-SMART, mevsim geçişlerinki besleme ürünlerinden olan PCa-SMART, mevsim geçişlerinki besleme ürünlerinden olan PCa-SMART, mevsim geçişlerin---
de nitrat formundaki azot içeriğiyle iletim demetlerini açarak de nitrat formundaki azot içeriğiyle iletim demetlerini açarak de nitrat formundaki azot içeriğiyle iletim demetlerini açarak 
kalsiyum alımını hızlandırırken bitki boyu ve sürgün gelişimini kalsiyum alımını hızlandırırken bitki boyu ve sürgün gelişimini kalsiyum alımını hızlandırırken bitki boyu ve sürgün gelişimini 
teşvik ediyor. Fosfor içeriğiyle de çiçek tutumunu arttırıp, çiçek teşvik ediyor. Fosfor içeriğiyle de çiçek tutumunu arttırıp, çiçek teşvik ediyor. Fosfor içeriğiyle de çiçek tutumunu arttırıp, çiçek 
sapını kuvvetlendirerek verim artışı sağlıyor.   sapını kuvvetlendirerek verim artışı sağlıyor.   sapını kuvvetlendirerek verim artışı sağlıyor.   

Bitkilerin çiçeklenme dönemi öncesinde azot, fos-
for ve kalsiyum gereksinimlerini karşılayan özel 

besin çözeltisi olan PCa-SMART, özellikle yaprak uy-
gulamalarında, fosfor ve kalsiyumun bir arada bulun-
ması kolaylığı sağladığı gibi bitki koruma ürünleriyle 
kullanımına da imkan veriyor.

İlkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde 
ürün içeriğindeki NİTRAT azotunun bitkilerin tercih et-
miş olduğu azot formu olması nedeniyle vejetatif ge-
lişimde üstünlük sağlıyor. Kış koşullarından ilkbahara 
geçiş döneminde bitkilerin iletim demetlerini açarak 
kalsiyum alımını hızlandırıyor. Sonbahar döneminde 
örtü altı sebze yetiştiriciliğinde fosfor içeriğiyle çiçek-
lenmeyi teşvik ederken, çiçek sapını kuvvetlendirdiği 
gibi çiçek tutumunu da arttırıyor. 

İçerdiği azot bitki gelişimi ve kuru madde üreti-
mi açısından birincil besin konumunda olan PCa-
SMART, vejetatif (bitki boyu, gövde kalınlığı, yaprak 
sayısı ve iriliği, sürgün gelişimi)  gelişme ve ürün artışı 
sağlıyor.  

PCa-SMART ayrıca fosfor çiçeklenme, tohum bağ-
lama, erken büyüme ve güçlü kök oluşumunu teşvik 
eder, olgunlaşmayı hızlandırarak mahsulün kalitesini 
yükseltir. Tohum ve meyve üretiminin artışını sağladı-
ğı gibi tahıllarda kardeşlenmeyi arttırır. Bitkilere hasta-
lık ve kuraklığa karşı direnç kazandırır.

Kalsiyum bitkilerde sağlıklı bir gelişme periyodu 
için yüksek miktarda ihtiyaç duyulan besin elementi-
dir. Hücre duvarlarının yapısında yer alır. Sürgün ucu 
ve kök ucu gibi büyüme noktalarının gelişimini arttırır. 
Bitki hücrelerinden dışarıya madde çıkışını engelleye-
rek don zararına karşı koruma sağlar. Bakteri ve fun-
gusların (mantarların) çıkardıkları enzimleri ile bitkile-
rin hücre duvarlarına zarar vermelerini önler. Meyve 
ve sebzelerde kabuk yapısı ve dayanıklılığını arttıra-
rak, nakliye ve depolamada bozulma riskini azaltır. 

Damla sulamadan ve yapraktan; her türlü uygula-
ma aleti ve metodu ile verilebilir.
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u kapsamda Büyükşehir Belediyesi Do-
ğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi 
Daire Başkanlığı tarafından Araban ve 
Şahinbey ilçelerinde 1000 kadın çiftçiye 
hane başı 15 tavuk olmak üzere 15 bin ta-
vuk verildi. 

Ankara Üniversitesi tarafından serti-
fikalı üretimi yapılan, bölgeye uyumlu, 
yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara 
karşı yüksek dirençli atak-s türü tavukla-
rın dağıtımında ayrıca bakım ve besleme 
talimatlarının olduğu broşürler çiftçilere 
dağıtıldı. Kadın çiftçilere verilen tavuklar-
dan aylık 450 adet civarında yumurta elde 
edilmesi bekleniyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı ko-
nuşmada tarım alanında yeni yatırımlar-
dan bahsederek, “Büyükşehir Belediyesi 
hem pandemi döneminde hem de pan-
demi öncesinde hep destek verdi. Burada 
özellikle hanımefendilere destek daha da 
önemli hale geldi. Bu yardım için çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Araban ve Şahinbey ilçesinde yürütülen pro-

jelerden bahsetti, kadın çiftçilere verilen bu 
destekle beraber ev ekonomilerine büyük kat-
kı sağlayarak rahatlığa kavuşmalarını amaçla-
dıklarını aktardı.

Şahin,”Bu pandemiden kurtulunca top-
rağını, çiftçisini, suyunu koruyan yeni Tür-
kiye’ye hazırız. Bu tavuklar sizin için özel 
üretildi. Yumurtlama kapasitesi en yüksek 
olan bu tavuklar, en uygun tür. Bunlar evi-
nizin ekonomisini güçlendirecek. Aile eko-
nomisi güçlenince ülke ekonomisi güçleni-

yor. Büyük bir ekosistem var. Bu ekonomiye 
verilen küçük bir destek, her tarafa rahmet 
ve bereket olarak dönüyor. Rabbim şifasını 
göndersin” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Müdürü Mustafa Aslan, tavukların 
yerli ve milli bir çeşit olmasının önemine 
değinerek; verilen rehbere uyarak daha iyi 
verim alınabileceğini vurguladı. Dağıtım-
da emeği geçen herkese teşekkür eden As-
lan, çiftçilere bereketli bir yıl diledi.

BBB

Kadın üreticiye büyük destek 
Çiftçilere ve hayvancılığa 
verdiği desteklere devam 
eden Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesi, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Birliği iş birliğinde 
9 ilçedeki kadın üreticile-
re toplamda 70 bin adet 
atak-s yumurta tavuğu da-
ğıtımına Araban ve Şahin-
bey ilçelerinde başladı. 

Çiftçiye silajlık mısır tohumu 
Şahinbey Belediyesi çiftçilere desteğini arttırarak sürdürmeye devam ederken destek halkasına bir yenisini daha ekleyerek çiftçilere 
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliğince tedarik edilen silajlık mısır tohumu dağıttı.

Çiftçilere buğday, arpa tohumu gübre, canlı 
hayvan ve yem dağıtımı yapan Gaziantep Şa-
hinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğ-

lu şimdi de çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıttı. 

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, yeni projelerle çiftçilere des-
tek verilmeye devam edileceğini belirterek 
“İnsan hayatına dokunmak çok önemli. 

Belediyemizin yaptığı tüm hizmetler 
insan yaşamına mutlaka dokunuyor. 
Çiftçilerimize silajlık mısır dağıtıyoruz. 
Ama buraya gelene kadar birçok hizmet 

yaptık. Beş yıldır çiftçimize gübre, buğ-
day, arpa, mercimek tohumları verdik 
ve bu anlamda iyi bir ivme yakaladık. 
80 bin olan ekili alan miktarı 300 bin 
dekara çıktı. Verdiğimiz kaliteli tohum-
larla ürün artışı yüzde 400’ün üzerinde. 
Biz çiftçimizin kazanmasını istiyoruz. 
Çiftçi kazanmalı ve üretmeli ki şehirde-
ki insanlarda rahat etsin.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Gazi-
antep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, 
ürünlerin seçilmesi konusunda has-
sas davrandıklarını belirterek,  “Çift-
çilere destek anlamında haftada dört 
beş faaliyet düzenleniyor. Verilen bu 
destekler bizleri mutlu ediyor. Te-
darikçi kurum olarak bu ürünlerin 
tedarikinde ince eleyip sık dokuyo-
ruz. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Be-
lediyemizde bu konuda çok hassaslar. 
Verilen desteklerden dolayı Şahinbey 
Belediye Başkanımız Mehmet Tah-
mazoğlu’na ve dağıtımda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
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Fındık, dünyada üretiminde birinci olduğumuz, her yıl ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar 
gelir elde ettiğimiz stratejik bir üründür.  Bu durum, birim alandan yüksek verimli ve üstün 
kalite fındık hasadının önemini artırmaktadır.  Bunu sağlamada en önemli noktalarından biri 
de fındık bitkisine yönelik yapraktan besleme uygulamalarıdır.

Fındıkta yapraktan beslemenin 
verim ve kaliteye etkisi

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Topraklarımızda genel olarak organik madde eksik-
liği görüldüğü söylenebilir. Bu durum topraktan bitki 
besin elementlerinin alımını zorlaştırmakta hatta ye-
terli olduğunda bile usulüne uygun gübreleme yapıl-
mamasından dolayı bazı besin elementi noksanlıkları 
fındık bitkisinde görülebilmektedir. Kullanım dönem-
leri dikkate alınarak yapraktan gübre uygulamaları 
ile eksikliklerinin giderilmesi amacıyla azot, fosfor, 
potasyum, magnezyum, kalsiyum, bor, çinko ve diğer 
elementlerinin bitkiye verilmesi, fındıkta meyve tutu-
munu ve kaliteyi arttırmada, boş fındık oluşumunu 
önlemede önemli bir faktördür. Fındıkta mikro besin 
elementlerine eser miktarda ihtiyaç duyulmasına rağ-
men, makro elementlerden daha az öneme sahip de-
ğildir.

Üretici uygulamalarında azotlu gübreler dışında di-
ğer elementleri ihtiva eden gübrelere çok az yer veril-
mesi, fındık veriminin düşmesine neden olmaktadır. 
Bor ve çinko başta olmak üzere mikro elementler, bu-
güne kadar fındık üreticileri tarafından yeterince bi-
linmeyen ya da gübrelemede dikkate alınmayan, güb-
releme programlarında dahi yer verilmeyen bitki besin 
maddeleriydi. Halbuki bu elementler fındık bitkisinin 
çok önemli fizyolojik süreçlerini tamamlayabilmesi 
için gerekli ve yeterli seviyede bulunması gereken bitki 

besin maddeleridir. Tıpkı makro elementlerin eksikli-
ğinde olduğu gibi mikro elementlerin yetersizliğinde 
de ciddi verim kayıpları olmaktadır.  Bu nedenle fın-
dıkta yapraktan gübre uygulamaları besin elementi 
eksikliklerinin giderilmesi için ayrı bir öneme sahiptir. 
Toprak analizine dayalı gübreleme yapmayan ve yap-
raktan gübre uygulamasına önem vermeyen üreticile-
rimiz, fındık bitkisinde besin elementi eksikliklerinin 
farkına varamayıp, ilaçlama dışında herhangi bir yap-
rak uygulaması da yapmamaktadır. Böylece üründe 
ciddi verim kayıpları ortaya çıkmaktadır. Makro ve 
mikro elementli yaprak gübrelemesi verimi arttırmada 
önemli bir husus olarak görülmelidir. 

Fındıkta yapraktan beslemeyle, bir yıl önceden son-
raki yılın mikro besin elementleri ihtiyacı karşılanmış 
olur. Bitki bünyesinde gözler uyanmadan önce fındı-
ğın ihtiyaç duyduğu çinko ve bor gibi mikro element-
lerin birikiminin sağlanması çiçeklenme, döllenme ve 
meyve tutumunun artırılması bakımından önemlidir.

Fındık bitkisi üç dönemde yapraktan beslenebilir.  
Hasat sonrası yaprak dökümü öncesi eylül ayında 
başlayan ilk uygulamanın ardından, ilkbaharda yap-
rak oluşumundan sonra nisan-mayıs aylarında ikinci, 
meyve tutumu sonrası haziran-temmuz aylarında ise 
üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Hasat sonrası MKP, Combi ve aminoasit karışı-
mı ile yapılacak uygulama sayesinde kış boyunca 
ihtiyaç duyacağı elementlerin bitkide depolanma-
sı sağlanır. Bitki depolanan besin elementlerini 
erkek ve dişi organların gelişiminde, tozlanma ve 
tomurcuk oluşumunda kullanır.

Nisan-Mayıs ayında yapılacak yaprak uygula-
masında; fındık üreticileri için hazırlanan GÜB-
RETAŞ Çotanak Plus paketi ile bitkiye gerekli 
besin elementleri takviye edilip, meyve tutumu 
ve gelecek yılın sürgünlerinin gelişimi teşvik edil-
mektedir.

Meyve tutumu beraberinde; çotanak oluşu-
mu sonrası haziran-temmuz dönemi uygulanan 
GÜBRETAŞ Randıman Plus paketi ile de yaprak-
tan verdiğimiz besin elementleri, meyveyi irileşti-
rip kaliteyi arttırmada rol oynar. Bununla birlikte 
sonraki yılın meyve gözü oluşumuna, beslemesi-
ne, püs dediğimiz erkek organ oluşumu ve sürgün 
gelişimine katkı sağlanır.

Yaprak uygulamaları; zamanında, kurallara uy-
gun ve ürünlerin karışabilirlik durumu gözeti-
lerek yapılmalıdır. Bu tür bilinçli uygulamaların 
yaygınlaşması fındık verimini arttırarak ülke eko-
nomimize katkı sağlayacaktır.

Hakan ERMEÇ

Hakan ERMEÇ

GÜBRETAŞ  

GÜBRETAŞ  
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