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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

“Altını kendimiz
çıkaracağız”
İki yıl içinde
çıkarılacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Ge§ Türkiye
nel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim

Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz: “Bugünkü fiyatlar üzerinden,
yaklaşık 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Bu değeri ekonomimize şirket olarak kendimiz
çıkararak kazandıracağız.”
§ 6’da

§

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
GÜBRETAŞ maden sahasında bulunan
3,5 milyon ons altın rezervi müjdesini
vererek, “İki yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt’te çıkaracağız” dedi.

Çiftçiler “Akıllı Traktör”
ile tasarruf edecek

§ Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji ala-

nında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, tarımsal
üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi için
projeler geliştirip uygulamaya devam ediyor.

Tarım Kredi Yem’in 2 yeni
fabrikasında üretim başladı

§Tarım Kredi Yem, faaliyete başlayan İzmir-Tire

ve Şanlıurfa fabrikalarıyla toplam üretim kapasitesini 1.2 milyon tondan 1.7 milyon tona
§ 4’te
çıkardı.

§ 11’te

Tarım Kredi çiftçilerin
ilk adresi oldu

§ Üreticiler,

ürünlerini kooperatiflere teslim etmenin memnuniyetini yaşarken, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 yılı ürün alımları 2.4 milyar TL’ye ulaştı.
§ 12’de
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Tarım Kredi Akademi ile
online eğitim atağı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü ile Tarnet arasında imzalanan protokal
çerçevesinde kurum personeline yönelik online eğitim verilmesi
ve iş süreçlerinin verimini artıracak teknolojiler geliştirilmesine
imkan sağlayan Tarım Kredi Akademi hizmete açıldı.

Ü

lke tarımının öncü kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımda ve dünyada yaşanan teknolojik değişimi takip etmek ve bu
alanda yol gösterici olmak amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla kurum
bünyesinde görev yapan yaklaşık 5 bin personele
uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim verilecek. Kullanıma açılan portalla çalışma ortamları, mevcut
iş süreçlerinin verimini artıracak teknolojiler ve
yetkinlikler ile donatılacak. Bu kapsamda Tarım
Kredi Akademi eğitim portalı ile personelin ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel gelişime dair farklı konu başlıklarıyla ilgili eğitim içeriklerine sanal
ortamda, sesli ve görüntülü biçimde bilgisayar ve
telefon teknolojileri vasıtasıyla ulaşılabilme imkânı sağlanacak.

İLAVE MALIYET VE
IŞ GÜNÜ KAYIPLARI
AZALACAK
Söz konusu platformda istifadeye sunulacak eğitim içerikleri belirlenirken pandemi
nedeniyle yüz yüze yapılamayan kurumsal
eğitim başlıkları da göz önüne alındı. Böylece kurum personeli ilave seyahat, konaklama ve iş günü kaybı yaşamadan ilgi duyduğu pek çok konuyla alakalı farklı eğitim
içerikleriyle buluşma imkânı buldu.
“Kişisel Bütçenizi Doğru Yönetmenin
Yolları, Banka İşlemlerinde Tüketici Hakları, Stil ve Giyim, KVKK Eğitimleri, Finansçı
Olmayanlar İçin Finans, Kuantum Düşünce Tekniği…” gibi mesleki ve kişisel gelişime
yönelik farklı başlık ve alanlarda 43 eğitim
başlığıyla yayına açılan Tarım Kredi Akademi ilerleyen dönemlerde belirli periyotlarla
yeni eğitim başlıklarıyla kurum bünyesinde
görev yapan yaklaşık 5 bin personelin hizmetine sunulmaya devam edecek.

“ROL MODEL OLMAK
ISTIYORUZ”
Tarım Kredi Akademi’yle hedeflediklerini değerlendiren Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, portalla kurum personelinin
bireysel gelişim, mesleki ve teknik eğitim
ihtiyaçlarının online olarak karşılanacağını söyledi. Kurum olarak girdi temininden ürünlerin değerlendirilmesine kadar
tarımsal üretimin her noktasında görev
aldıklarına işaret eden Poyraz, “Tarım
Kredi Akademiyle çalışanlarımızın bilgi
ve donanımını güncelleyip tazeleyeceğiz.
Tarım sektöründe mevcut faaliyetlerimizin yanında yeni eğitim modelleriyle de rol
model olmayı hedefliyoruz” dedi.

“KURUMUMUZUN
IHTIYAÇLARINI
BELIRLEDIK”
Tarım Kredi olarak yeni dönemde iş gücü
planlaması yapılabilmesi ve risklerin azaltılması için birçok çalışma modelini değerlendirdiklerini vurgulayan Poyraz, “Eğitim
konusu bizde süreklilik arz eden bir husus.
Herhangi bir mazeret ortaya konmaksızın
devamının sağlanması gerekiyor. Aslında
bizim için kriz gibi görünen pek çok olay ve
sürecin içinde aynı zamanda fırsatların da
barındığını görebilmemiz gerekiyor. İçinde
bulunduğumuz pandemi süreci bize eğitimin şeklinin değişerek de olsa, hatta daha
verimli olarak sürdürülebileceğinin farklı
yolları olduğunu gösterdi. Eğitimlerde dijital platformları kullanmanın hem zaman
hem de diğer kaynaklar açısından ciddi kazanımları olduğunu gördük.
Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Fahrettin POYRAZ
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		
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“ONLİNE EĞİTİMİN
ÖNEMİ ARTTI”
Bu anlamda kurumumuzun ihtiyaçlarını belirledik. Türkiye’de salgın vakalarının görülmesinden hemen sonra,
ekosistemimizin tamamına yakınını çok
kısa süre içerisinde uzaktan çalışma modeline geçirdik.
Ayrıca yeni dönemin
ihtiyaçları doğrultusunda personelimizin
multidisipliner bakış açısı ve hızlı adaptasyon yetkinliklerini geliştirmek için kişisel, mesleki ve teknik eğitimleri online
olarak vermenin gerekliliğini tespit ettik.
Bir taraftan çalışma modelimizi değişen
koşullara entegre ederken, diğer taraftan çalışanlarımızın online eğitimlerle
güncellemiş oldukları bilgileri teorikten
pratiğe geçirerek, bu süreçte oluşabilecek
sorunları kolay ve verimli olarak aşmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almış
oluyoruz” diye konuştu.

Dijital eğitimlerin, kurum personelinin iş
yapma kültürünü geliştireceğini kaydeden
Poyraz konuşması esnasında ayrıca;
“Tarım Kredi olarak geçmiş dönemde
personel eğitimleriyle ilgili belli periyotlarda
farklı eğitim programları yaptık, yapmaya
da devam ediyoruz. Ama pandemi süreciyle
birlikte alışkanlıkların da pandemiye paralel
şekilde değişmesiyle, bunu kendi kurumumuz açısından, personelimiz açısından fırsata dönüştürme anlamında böyle bir proje
çalıştık. Personelimiz burada ilgi duyduğu
her konuyla alakalı olarak bir eğitim alanı
bulacak. Tarım Kredi olarak biz, ülke sathına
yayılmış, özellikle çalışan personelin önemli
bir kısmı taşrada görev alan bir yapıyız. Arkadaşlarımızın bu çalışmayla eğitimde kendilerini yenileme, geliştirme anlamında bu
hizmeti ayaklarına kadar götürmüş olacağız.
Baktığımız zaman tüm bu gelişmelerin neticesi olarak Tarım Kredi bir okula dönüşüyor
diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
A.C. Erdem AKSU - Yunus Emre BAŞTABAK
İstihbarat : 				
Harun ÇELİK
			

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
TEKİRDAĞ Fatih DURAN		
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
BALIKESİR Erdal EROĞLU		
SAMSUN Tayfun KAÇAR
SAKARYA Hakan KOZAN
TRABZON Murat MERT		
İZMİR
Mahinur ŞAH
Bahadır KASAP
ERZURUM Erol UTGULU
KÜTAHYA Emrah BASTI
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA
ANTALYA Melek KÜÇÜKGÜÇLÜ
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN
KONYA
Ersin ŞENOL		
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE
KAYSERİ Semih Salih ÖZER

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Kadiriye DURSUN
Aziz TUĞRA

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Merkez M. 29 Ekim C. İhlas
Plaza No:11/A 4134197
Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00
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Tarım Kredi Yem’in 2 yeni
fabrikasında üretim başladı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Yem’in 2019 yılında temelini attığı İzmir Tire ve Şanlıurfa fabrikalarında üretim başladı. Tarım Kredi Yem, faaliyete
başlayan iki yeni fabrikasıyla toplam üretim kapasitesini 1.2
milyon tondan 1.7 milyon tona çıkardı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 17 Bölge Birliği, 1.620
kooperatifi, 195 hizmet bürosu, 17 şirketi
ile hali hazırda tarımsal üretimin devamlılığı için hizmet verdiğini, yemden tohuma,
gübreden akaryakıta kadar ortaklarının ve
diğer çiftçilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.
Tarım Kredi şirketlerinden TK Yem’in
yeni iki fabrikasının faaliyete geçmesiyle
birlikte yıllık üretim kapasitesini yüzde
30’un üzerinde arttıracaklarını dile getiren Poyraz, “Üretimin satışa dönüşmesi
durumunda Tarım Kredi Kooperatiflerinin sektördeki payı yaklaşık yüzde 15 seviyesine gelecektir. Bu sayede yem kalitesi
ve fiyatlarında piyasayı belirleyen ve yönlendiren konumda olacağız” dedi.

“ÜRETIM KAPASITEMIZ
500 BIN TON ARTACAK”
Tarım Kredi Yem’in 2020 yılı faaliyetleri
ve yeni yatırımlarını değerlendiren Poyraz, 2020 yılına önemli hedef ve yatırımlarla girdiklerini belirterek, “Bunlardan
en önemlisi İzmir-Tire ve Şanlıurfa yem
fabrikalarıydı. Yıllık 500 bin ton üretim
kapasitesine sahip iki fabrikamızı hizmete açarak, toplam 175 milyon TL yatırımı
hayata geçirdik. Türkiye’de mevcuttaki
fabrikalara göre oldukça büyük ölçekli
olan yeni fabrikalarımızda 100 kişilik istihdam sağladık” diye konuştu.

“YATIRIMLARIMIZ
ARTARAK SÜRÜYOR”
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz,
ayrıca mevcut fabrikalarının teknolojilerini zamanın şartlarına uygun hale
getirecek ve piyasadaki rakiplerine karşı
rekabet gücü kazandıracak yatırımlarını
sürdürdüklerini de belirterek, “Sakarya
fabrikamızı tepeden tırnağa yeniledik.
Kütahya fabrikamızın kapasitesini flake tesisi yaparak yüzde 30 artırdık. Sivas
fabrikamızı geniş revizyondan geçirdik.
Elazığ fabrikamıza yatay depo yaptık. Balıkesir’de 2 bin metrekare kapalı alanda
Bakım Onarım Merkezi’ni tamamlamak
üzereyiz. İzmir Ödemiş’te 70 dönüm, Erzurum’da 30 dönüm ve Kırklareli’nde 45
dönüm olmak üzere toplam 145 bin met-

rekare yatırım amacıyla arazi satın aldık.
Çiftçi ortaklarımızdan aldığımız ürünleri
artırmak amacıyla ilave 70 bin tonluk silo
yapılarak çelik silo kapasitemizi 57 bin
tondan 127 bin tona çıkardık. Beylikova
süt fabrikamızı kara geçirerek kapanma
riskini önledik” şeklinde konuştu.

“HEDEFIMIZ 2 MILYON
TON ÜRETIM”
Poyraz, hedeflerinin söz konusu fabrika yatırımlarıyla birlikte yıllık üretim
kapasitelerini 2 milyon ton seviyelerine
çıkarmak olduğunu belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü;
“Tarım Kredi Yem, yeni yatırımlarının sağlayacağı büyümeyle, yem sektöründeki regülasyon görevini daha iyi
şekilde yerine getirecek, piyasada fiyat
dengeleme ve çiftçimize daha ucuz ve
kaliteli yem teminini sağlayacağız. Tarım
Kredi Yem büyüdükçe, fiyat istikrarıyla
çiftçimiz daha öngörülebilir ve uygun
maliyetlerle yem temin ederek et ve süt
üretimine destek sağlayacak. Biz ‘girdi
maliyetini ne kadar aşağı çekebilirsek,
o kadar hayvancılık sektörünü büyütürüz’ diye düşünüyoruz. O nedenle yem
sektöründe fiyatları temel koşul olarak
alıyoruz. Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 2020 yılı için 1.200.000
ton satış gerçekleştirdik.”

“İDARI YAPIMIZI
GÜÇLENDIRDIK”
Yeni yatırımları dışında TK Yemin idari
yapısını da güçlendirdiklerini vurgulayan
Poyraz, “2018 yılında ihale yöntemini
değiştirerek katılımcı sayısını artırmak
ve daha şeffaf ihale yapılmasını temin etmek amacıyla elektronik ihale sistemine
geçtik. Denetim konusunda daha etkin
durumdayız. Şirketimiz bünyesinde İç
Denetim Müdürlüğü kurduk ve denetçi
sayısını artırdık” diye konuştu.

“BUZAĞI MAMASI
ÇALIŞMALARINA
BAŞLADIK”
Yem satışlarını izledikleri uygun fiyat
ve yüksek kalite politikasının etkisiyle 955
bin tondan 1,2 milyon tona çıkardıklarına
işaret eden Poyraz, şunları kaydetti:

“Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi
yanı sıra kanatlı ve balık yemleri ürün
listemize eklendi. Tarım Kredi Yem Sanayi olarak Ankara Üniversitesi Teknokentinde AR-GE merkezi kurduk. ARGE
birimimiz yemde kullanılan ithal girdiler
yerine yerli alternatif hammadde ve katkıların kullanılması için çalışmalar yürütmektedir. Özellikle buzağı ölümlerinin

önüne geçmek üzere probiyotik katkılı
buzağı maması çalışmalarına başladık.
Sahada görevli olan besleme danışmanlarımızın çalışmalarını daha etkili takip etmek ve yönlendirmek üzere Çiftçi Temas
Sistemi ÇİTES’i devreye aldık. Alo Yem
hattı kuruyoruz. Böylece çiftçilerinize 7
gün 24 saat satış sonrası destek sağlamış
olacağız.”
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Tarım Kredi iştiraki GÜBRETAŞ
GÜBRETAŞ’a
’a ait maden sahasında
3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi

S

Rezerv
yaklaşık
6 milyar
dolar
değerinde

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin
Poyraz, GÜBRETAŞ’a ait Söğüt altın
sahasında 3,5 milyon onsluk altın
kaynağının tespit edildiğini belirterek, “Bugünkü fiyatlar üzerinden
ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir
değerden bahsediyoruz.” dedi.

öz konusu sahanın 2008’de işletilmek
üzere Koza Altın şirketine verildiğini ancak şirketin yükümlülüklerini
yerine getirmemesi üzerine GÜBRETAŞ
tarafından sözleşmenin iptali için dava
açıldığını anlatan Poyraz, söz konusu davaların 2019’un Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve oradaki
sahanın her türlü hakkıyla GÜBRETAŞ’a
teslimine karar verildiğini söyledi. Poyraz, bu süreçte FETÖ’nün 15 Temmuz
darbe girişimi sürecinin yaşandığını ve
Koza şirketinin TMSF’ye geçtiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

“SONDAJ ÇALIŞMALARI
KISMEN DEVAM ETTI”
‘“Biz mahkeme aşamaları tamamlanır tamamlanmaz TMSF ve Koza ile
diyaloğa geçip, maden sahasıyla ilgili
tüm devir sürecini tamamladık. Maden
sahasıyla ilgili geçmişten bugüne altın
varlığının değerinin tespitine yönelik
sondaj çalışmaları vardı. Mahkemeler
devam ederken sondaj çalışmaları kısmen devam etti. Sondajlarla ilgili teknik dokümanlar ve verileri de Koza’dan
bedel karşılığı devraldık. Uluslararası
akredite bir firmayla devraldığımız bilgilere ilişkin rapor güncelleme çalışmalarına başladık. Kasım ayı sonu itibarıyla
da bu rapor kurumumuza teslim edildi.”

“GÜBRETAŞ MADEN
ŞIRKETIMIZI KURDUK”
Bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin çalışma da yaptıklarını ifade eden
Poyraz, bu süreçte GÜBRETAŞ’a ait GÜBRETAŞ Maden AŞ şirketini kurduklarını
bildirdi. Poyraz, maden sahasındaki varlığın,
Türk ekonomisi ve GÜBRETAŞ açısından
ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati
çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“1 MILYON 920 BIN ONS
REZERV ÇIKARILMAYA
HAZIR”
“Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon
920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda

çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu
ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında
rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor.
Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın
madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons
civarında altın varlığından bahsedebiliriz.
Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda
yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz.”

ları ve yeni yatırımlarla Türk tarımına ve
ekonomisine kazandıracağız. Teknik hazırlıklarımız ve finansman çalışmalarımız
hızla devam ediyor, 2 yıl içinde buradaki
madeni Türk ekonomisine kazandıracağız.
2 yıl içinde ilk altını çıkartıp, Türk ekonomisinde değere dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“BUNU MILLI BIR MESELE
OLARAK GÖRÜYORUZ”
Altının ülke ekonomileri açısından öne-

“MADEN SAHASI DÜNYADA mine dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:
ILK 5’E GIRER”
“Bugün için yaklaşık 6 milyar dolarlık

Bu maden sahasının, dünyada da sayılı
madenler arasında yer aldığını vurgulayan Poyraz, “Belki Türkiye’de ilk, dünyada da ilk 5’e girecek yoğunlukta altın
değerine sahip. Dünya ortalamalarının
yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak
yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı
yüzde 8,6. Bu oran maden sahasının bazı
yerlerinde yüzde 12’lere, 14’lere çıkıyor.
Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu
anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

“KENDI IMKANLARIMIZ
VE EKIPLERIMIZLE
ÇIKARACAĞIZ”
Genel Müdür Poyraz, Türk ekonomisine bu madeni kazandırmak için ciddi
hazırlıklar yürüttüklerini belirterek, “İşletmesini farklı bir firmaya verebilirdik
ya da başka bir firmayla ortak olabilirdik
ancak GÜBRETAŞ Maden AŞ şirketini
yapılandırarak GÜBRETAŞ’ın gücü, Tarım Kredi’nin desteğiyle bu madeni kendi
imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkarıp GÜBRETAŞ, Tarım
Kredi ve Türk tarımına kazandırma kararını verdik. En son verdiğimiz nihai karar,
biz bunu milli, yerli kaynaklarla Tarım
Kredi ve GÜBRETAŞ iş birliğiyle Maden
AŞ’yi doğrudan doğruya bu işi yapacak
şekilde teşkilatlandırarak, teknik anlamda
donatarak, finansman anlamında destekleyerek kendimiz yapacağız. Buradan elde
ettiğimiz değeri de GÜBRETAŞ’a kazandırıp, şirketin tesislerinde, yenileme yatırım-

varlığın Türkiye ekonomisine katkısının
bunun çok üzerinde olacağı muhakkak. Biz
bunu milli, ülkemizin bir meselesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli
ekonomi hassasiyetini yakinen biliyoruz. Biz
bunu milli imkanlarla milli ekonomiye kazandırma noktasında GÜBRETAŞ ve Tarım
Kredi olarak üzerimize ne düşerse yapacağız.
2 yıllık hedef koyduk kendimize, bu sürede
bu değeri ekonomimize kazandırmaya başlayacağız. Hızlı şekilde teknik çalışmalarını
ve orayla bağlantılı kalan resmi prosedürleri yerine getirip, yatırım sürecine geçeceğiz.
GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman’ın da Maden AŞ’ye Genel Müdür olarak atamasını yaptık.”

“FINANSMANINDA
ÇALIŞMAK ISTEYENLER
VAR”

Madene ilişkin uluslararası akredite
kuruluş tarafından hazırlanan raporun da
bu yatırıma ilişkin finansman konusunda
önemli imkan sağlayacağına işaret eden
Poyraz, finansman boyutunda kendileriyle
çalışmak isteyen kuruluşların bulunduğunu söyledi. Poyraz, bu yatırımın Bilecik ve
Söğüt’ün ekonomisine ve istihdamına da
ciddi katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

REZERV 3,5 MILYON ONS

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş’ın Söğüt maden sahasında 3,5 milyon ons altın rezervi bulunduğuna işaret ederek; “Şimdi iki yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt’te çıkardığımızı görecekler.
Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen
Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır” dedi.

Altın rezervi
Bilecik’te heyecanla
karşılandı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden
GÜBRETAŞ’a ait Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan
maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edildi. Maden rezervinin keşfi Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz tarafndan duyurulması ilçe halkını da heyecanlandırdı.
Dünyanın sayılı maden alanlarından biri olarak tarihe geçmesi beklenen rezervin, milli ve yerli kaynaklarla Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ iş birliğiyle Maden
AŞ tarafından 2 yıl içinde çıkarılması için çalışmalara
başlanacak.

“SÖĞÜT, TARIH AÇISINDAN
ÇOK ÖZELLIKLI BIR BÖLGE”
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt’ün tarih açısından
çok özellikli bir yer olduğunu hatırlattı. İlçe için “Yer
üstü olduğu gibi yer altı da geçmişi de geleceği de çok
parlak.” ifadesini kullanan Şentürk, şöyle konuştu:
“Çok önemli bir rezerv. Bilecik’te maden çeşitliliği
vardı ama özellikle altın konusunda bu kadar zengin bir
rezervin olması bizi çok mutlu etti. Bunun oluşturacağı
istihdam, ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve dolaylı
katkıları hesaba kattığı zaman bölgemiz açısından çok
önemli bir gelişme. İnşallah hayırlı olur.”
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İzmir Bölgeden 200 milyon TL’lik ürün alımı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği, faaliyet alanı
içerisinde yer alan kooperatifler aracılığıyla ürün alımlarına devam
ediyor. 2020 yılında 88 çeşit tarımsal ürün alımı yapan İzmir Bölge
Birliği, çiftçilere 200 milyon TL’lik katkı sağladı.

T
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arımsal üretimin her aşamasında ortaklarının yanında yer alan Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri, yıl boyunca
tarımsal üretimin bütün aşamalarında
olduğu gibi ürün değerlendirme faaliyetleriyle hasat sonrası da çiftçilere destek veriyor.

İzmir Bölge Birliğinin ürün alım çalışmalarına hız kesmeden sürdürdüğünü
belirten Bölge Müdürü Mehmet Aksoy,
2020 yılında ortaklardan 88 çeşit tarımsal ürün aldıklarını söyledi. Ürün değerlendirme çalışmalarını yıl boyunca
sürdürdüklerini kaydeden Aksoy, “Bölge

Birliğimizce 2019 yılında 38 çeşit üründe 108
milyon TL gerçekleştirilen ürün alımımız,
2020 yılında 200 milyon TL ye ulaşmış durumda. Ortaklarımızdan arpa, buğday, mısır,
salçalık domates, patates, çiğ süt, zeytin, yaş
sebze-meyve ve kuru üzüm başta olmak üzere 88 ürünü piyasa fiyatından alarak çiftçilerimize ekonomik anlamda destek sağlıyoruz.
Çiftçilerimizden
aldığımız ürünleri
de aracısız olarak
pazara arz ediyoruz” dedi.
Ürün değerlendirme faaliyetleriyle çiftçilerin pazar
kaygısı duymadan
üretim yapmalarını
sağladıklarını belirten Aksoy, “Onlardan aldığımız
tarımsal ürünleri
gerek kendi iştiraklerimiz gerekse iş
birliği yaptığımız

Merkez Birliğinde yangın
güvenliği eğitimi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde görev yapan
personele yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı yetkililerince yangın ve yangın güvenliği eğitimi verildi.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliğinde görevli personele yangın ve yangın
güvenliği eğitimi verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerince verilen
eğitimde teorik bilgiler aktarıldı. Yangınlarda hareket tarzı, yangın söndürme cihazlarının kullanımı,
acil durum bina ve yaralı tahliyesinin yapılması ile
yangının söndürülmesi gibi konularda verilen eğitimde ayrıca temel bilgiler de paylaşıldı. Pandemiyle
mücadele kapsamında uzaktan çalışan personel için
video konferans yöntemiyle bilgi verildi.
Eğitimin ardından Genel Müdürlük binası otoparkında yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta;
yangın şekilleri gösterilerek, yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı, gösterildi.
Temsili yakılan ateşin söndürme uygulaması yapıldı.

ulusal ve yerel marketler aracılığı ile tüketicilere ulaştırmaktayız. Ayrıca 2020 yılı ürün
değerlendirme faaliyetlerimiz kapsamında ilk
defa ihracatlık 46 ton kiraz alımı ve ilk defa
77 ton kekik (aromatik) alımı gerçekleştirdik.
Önümüzdeki yıllarda ihracatlık ürün alımlarımızı hem çeşit hem de miktar bazında arttıracağız” şeklinde konuştu.

Tarım Kredi ortaklarının yanında
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi, ortaklarının yanında olmaya devam ediyor. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen yangında evi ve ahırı hasar
gören Yatağan Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Mesut
Aslan’a Tarım Kredi ve TK Yem tarafından yem tedariği
ve maddi destek sağlandı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine
bağlı Yatağan Tarım Kredi
Kooperatifi ortaklarından Mesut
Aslan’ın Denizli ili Acıpayam
ilçesi Kurtlar Mahallesinde
bulunan evi ve ahırı bilinmeyen
bir sebeple çıkan yangında zarar
gördü. Tarımsal üretimin her
aşamasında çiftçilere destek olan,
ortaklarının zor zamanlarında
da yanında yer alan Tarım Kredi,
yangında evi tamamen kullanılmaz hale gelen, ahırı ise kısmen
zarar gören Aslan’ı zor gününde
yalnız bırakmadı.
Yatağan Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Bünyamin Kul, Kooperatif Yetkilisi Kamil Çağdaş ve Tarım Kredi
Yem Denizli Şubesi’ne bağlı saha
sorumlusu İsmail Oğuz Çelik

ile birlikte Aslan’ı ziyaret ederek
olay yerinde incelemelerde bulundu. Kul ve beraberindekiler,
kooperatif ortağı Mesut Aslan’a
Tarım Kredi Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz’ın geçmiş olsun
dileklerini iletti.
Öte yandan yanan ahırda
bulunan samanları zarar gören
Aslan’a Tarım Kredi Yem Denizli
Şubesi tarafından yem ve kooperatif yetkilileri tarafından da
maddi yardımda bulunuldu. Tarım Kredi ailesi olarak ortaklarının maddi ve manevi her zaman
yanında olduklarını belirten Kul,
“Yalnız üretirken değil, böylesi
günlerde de ortaklarımızın
acılarını bir nebze olsun azaltmak amacıyla maddi ve manevi
olarak desteklerimizi her zaman
hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.

70 YILDIR KALİTENİN BULUŞMA NOKTASI
GST 250 MOTORLU TESTERE

Ergonomik tasarımı ve gelişmiş
motor teknolojisine sahip uzun
ömürlü Oleo-Mac GST 250
Motorlu Testere kesim ve budama
işlerinizde vazgeçilmez yardımcınız
olacak. Hafif yapısı, hızlı kesim
performansı ve düşük devirlerde
bile yüksek tork üretebilen güçlü
motor ile kullanıcı dostudur.

Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü / Diş
Yağ Pompası Tipi
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi
Amortisör Sistemi
Motor Tipi
Zincir Germe

Segman
Ağırlık

1,3 hp -1 kW
25,4 cm³
25 cm
1/4" - 29
Otomatik-Ayarlanabilir-Alüminyum
0,185 lt / 0,22 lt
Var
EURO 2 Düşük emisyonlu
Yandan
Tek
2,7 kg

GSH 51 MOTORLU TESTERE

Ergonomik tasarımı ve
gelişmiş motor teknolojisine
sahip uzun ömürlü Oleo-Mac
GSH 51 Motorlu Testere
kesim ve budama işlerinizde
vazgeçilmez yardımcınız
olacak.

Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü / Diş
Yağ Pompası Tipi
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi
Amortisör Sistemi
Motor Tipi
Zincir Germe

Segman
Ağırlık

3,0 hp – 2,2 kW
50,9 cm³
46 cm
.325" - 36
Otomatik-Ayarlanabilir-Alüminyum
0,26 lt / 0,55 lt
Var
EURO 2 Düşük Emisyonlu
Yandan
Çift
5,1 kg

GSH 400 MOTORLU TESTERE

Oleo-Mac ailesinin en yeni
üyesi GSH 400 Motorlu
Testere ergonomik tasarımı,
hafif yapısı, rahat kavrayışı
ve esnek hareket kabiliyeti
ile her tip kullanıcı için
uygundur. İlk kullanımdan
itibaren farkı hissettirir!

Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü / Diş
Yağ Pompası Tipi
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi
Amortisör Sistemi
Motor Tipi
Zincir Germe

Segman
Ağırlık

2,3 hp - 1,7 kW
38,9 cm³
41 cm
3/8" - 91 /28,5
Otomatik-Ayarlanabilir-Alüminyum
0,22 lt / 0,32 lt
Var
EURO 2 Düşük Emisyonlu
Yandan
Çift
4,4 kg

822 AKÜLÜ ELEKTRONİK BUDAMA MAKASI

- Bıçak göbeğindeki gresörlük sayesinde
pratik yağlama imkanı verir.
- Kendi arıza testini kendi yapar.
- Dövme alüminyum gövdeye sahiptir, son
derece güçlü ve hafif yapıya sahiptir.
- Ultra ince ve hafif son teknolojiye sahip
Lithium-Polimer aküye sahiptir.

Boy
Kesme Çapı
Makas Ağırlığı
Akü Kapasitesi
Çalışma Süresi

29 cm
1 - 45 mm
980 gr
Uzun
8 - 10 saat
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Tarım Kredi Genel Müdürü
Poyraz, çiftçilerle görüştü
Çiftçilerin görüş ve önerilerini dinleyen Poyraz: “Kanun
kapsamına girmeyen veya
yapılandırma müracaat süresini geçirmiş olan ortaklarımızla ilgili olarak kurumsal
ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda vade tarihi 31.12.2019 olan yatırım
kredilerine, yüzde 10 peşinat
ödenmesi halinde 3 yıl taksit
imkânı getirdik.”

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Merkez
Birliğinde çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin görüş ve önerilerini dinleyen Poyraz,
kurumun faaliyet ve çalışmalarında önceliğin çiftçilerin memnuniyeti olduğunu
belirterek, “Tarım Kredi’nin sahibi çiftçidir” dedi.
Kanun kapsamına girmeyen veya yapılandırma müracaat süresini geçirmiş olan
ortaklarla ilgili olarak kurumsal ödeme
kolaylıkları sağladıklarını belirten Poyraz,
olan bu kapsamda vade tarihi 31.12.2019
olan yatırım kredilerine yüzde 10 peşinat
ödenmesi halinde 3 yıl taksit imkânı getirdiklerini açıkladı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, çiftçilerle yaptığı görüşmede, Tarım Kredinin,
150 yılı aşan köklü geçmişi ve ülke genelinde teşkilatlanmış 1.620 kooperatifiyle

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu belirtti. Poyraz, “Güven ve itibar
müessesesi olan Tarım Kredi, misyonu
gereği ülke tarımı ve çiftçimiz için çalışıyor. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu
gübre, tohum, mazot, zirai mücadele
ilaçları, karma hayvan yemi ve tarımsal
araç gereçleri en uygun koşullarda temin
ediyoruz. Çiftçilerimize tarımsal girdi
ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve
yatırım kredisi veriyor; uygun koşullarda
finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz” dedi.
Piyasada yaşanan dalgalanmalardan
çiftçilerin etkilenmemeleri adına gerekli
tedbirleri ivedilikle aldıklarını kaydeden
Poyraz, 2019 yılında tarımsal girdilerin
sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulaması başlattıklarını, mevcut durumda akaryakıt haricindeki bütün tarımsal

girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirildiğini vurguladı.
Tarım Kredi olarak her durumda ortaklarının yanında olduklarını ve gerekli kolaylıkları sağladıklarını ifade eden Poyraz, şöyle
konuştu: “2019 yılında kabul edilen 7166 sayılı yapılandırma kanunu ile yapılandırmaya esas tutarın ilk taksitinin 31 Ekim 2019
tarihine kadar yatırılarak, kanunca belirlenmiş olan borçların faizlerinin önemli bir kısmı silinmiş, üreticinin ödeyeceği faiz oranı
yüzde 10 olarak belirlenmiş ve borçlarına 5
yıl taksitlendirme imkanı getirilmiştir.
2019 yılında yayımlanan 7166 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma işlemi
başvuruya tabi olduğundan, tüm ortaklara
kanundan haberdar olmaları ve faydalanabilmeleri için SMS, yüz yüze toplantı ve telefonla bilgilendirilmeler yaptık. Kanun kapsamında müracaat eden tüm ortaklarımızın
işlemleri gerçekleştirilmiştir.”

“ÖDEME KOLAYLIĞI
SAĞLIYORUZ”
Öte yandan kanun kapsamına girmeyen veya yapılandırma müracaat süresini
geçirmiş olan ortaklarla ilgili olarak kurumsal ödeme kolaylıkları sağladıklarına
işaret eden Poyraz, “Bu kapsamda vade
tarihi 31.12.2019 olan yatırım kredilerinde yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 3
yıl taksit imkânı getirdik. Aynı zamanda
icrada bulunan tüm ortaklar, icra taahhüdü ile borçlarının durumuna göre asgari yüzde 25’ini ödemek kaydıyla, kalan
borç tutarını bir yıl içinde ödeme imkânına sahip bulunuyor. Hali hazırda bu
ortaklar müracaatları halinde, kapsamdaki borçları için mezkur ödeme kolaylığından yararlanma imkanına sahipler.
Mevcut durumda Tarım Kredi Kooperatif ortaklarından sadece yüzde 1,4’ü icra
takibinde” dedi.

“SERMAYEMIZ
ÇIFTÇILERIMIZE AIT”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin sermayesinin tamamının 806 bin
çiftçi tarafından ödenen ortaklık paylarından oluştuğunu ifade eden Poyraz,
“Tarım Kredi’nin sahibi çiftçilerdir. Bizim görevimiz ortaklarımızın oluşturduğu kaynağı yine çiftçilerimize kullandırmaktır. Ortaklarımızın üzerinde
olan kooperatif alacaklarının tahsili,
kooperatif ortağı olan ve ödemelerini
düzenli bir şekilde yapan bütün ortaklarımızın, haklarını savunma ve diğer
yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmenin gereğidir. Çünkü kullandırılan
kaynak ortaklarımız olan çiftçilerimize
aittir. Biz tüm ortaklarımızın hakkını
korumak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.
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Çiftçiler “Akıllı Traktör”
ile tasarruf edecek
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi için projeler
geliştirip uygulamaya devam ediyor. TARNET’in yerli imkanlarla ürettiği Akıllı
Traktör Sistemi sayesinde, otomatik olarak toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemler yapılabilecek.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji şirketi TARNET, yerli ve milli ATS
(Akıllı Traktör Sistemleri) ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla traktörler, sensörler ve yerli konum
belirleme komponentleri ile akıllanıyor.
Bu kapsamda, yerli ve milli imkanlara
üretilen TARNET ATS ürünü çiftçilere
arazileri üzerinde daha kolay ve daha az
maliyetle işlem yapabilme yeteneği kazandırıyor. Sistem otomatik ve manuel olmak
üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca
kullanıcı dostu yazılım ara yüzü sayesinde
akıllı telefonla herkesin sistemi kullanabilmesini de sağlıyor.

ÇIFTÇININ GIRDI
MALIYETI AZALACAK
Sistem özellikle ilaçlama ve gübreleme
uygulamalarında üst üste bindirmeleri ve

çakışmaları minimum seviyeye indirilebilecek, belirlenen rotadan 2,5 santimetre
bile dışarı çıkıldığında uyarı verebilecek.
Bu sayede arazide işlem yapılamayan
alan kalmaması hedeflenerek verim artışı amaçlanıyor. Öte yandan sistem sayesinde traktör geçtiği sıradan santimetre
düzeyinde hassasiyetle tekrar geçmeyecek. Bu sayede çiftçinin girdi maliyeti de
azalacak. ATS, bütün traktörlere kolay ve
düşük maliyetle monte edilebilecek. Sistemin otomatik ve manuel seçenekleriyle
2021’in ilk çeyreğinde piyasada olması
öngörülüyor.

ATS NASIL KULLANILIYOR?
ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin
sınırlarını sisteme girecek. Akıllı sistem
sayesinde ilaçlama, toprak işleme, ekim
ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre

Tarım Kredi ailesinin acı kaybı

bir rota oluşturulacak. Güvenlik amacıyla
sürücüyle hareket eden traktör belirlenen
rotada işlemini yaparken bir sapma olursa
sistem uyarı verecek. Manuel kullanımın-

da sisteme sürücü müdahale ederek sapmayı düzeltebilecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem traktörü tekrar belirlenen
rotaya sokacak.

Şanlıurfa Bölgeden bir ilk daha
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, sigorta sektöründe gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan Adıyaman Tarım Kredi
Kooperatifi tarafından kurum tarihinin en yüksek primli kurum dışı poliçesi düzenlendi.

G
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge
Müdürü Özkan İnci, hayatını kaybetti.
1969 yılında Kütahya’nın Gediz ilçesinde doğan İnci, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinde göreve, 1991 yılında Kütahya Bölge Birliği’ne bağlı 1546 Sayılı Sazköy Tarım
Kredi Kooperatifi’nde başladı. İnci, sırasıyla 939 Sayılı Kırka Tarım Kredi Kooperatifi,
1549 Sayılı Erdoğmuş Tarım Kredi Kooperatifi ve 1537 Pazarlar Tarım Kredi Kooperatiflerinde görev yaptı.
2005 yılı Ağustos ayı itibariyle Kütahya Bölge Birliği’ne tayin olan İnci, 2009 yılında
yönetmen oldu; 1 Ocak 2015’te ise Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı.
27 Mayıs 2017 tarihinde Kütahya Bölge Müdürü olarak atanan Özkan İnci, evli ve 2
çocuk babasıydı.
Tarım Kredi bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Kurumumuza değerli katkılarda
bulunan Özkan İnci’ye Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve
Tarım Kredi mensuplarına başsağlığı dileriz.

eçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok prim
artışı sağlayan şirketi olan Bereket Sigorta, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
bünyesinde sektörde emin adımlarla ilerliyor. 2018 yılında Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleriyle münhasırlık sözleşmesi imzalayan ve kooperatifler aracılığıyla
acente hizmeti vermeye başlayan Bereket
Sigorta, tarım sigortaları dışındaki branşlarda da adından söz ettiriyor.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Adıyaman Tarım Kredi Kooperatifi, SAFTAT A.Ş. ve Safaoğulları Şirketler Topluluğu’na ait iplik fabrikası için
geniş teminatlı İşyeri Yangın Paket Poliçesi düzenledi. 35 bin metre karelik kapalı
alan, toplamda 96 bin metrekarelik alana
kurulu ve 350 kişiye istihdam sağlayan iplik fabrikasının Bereket Sigorta adına sigorta işlerini alan Adıyaman Tarım Kredi
Kooperatifi bu anlamda şirket tarihinin
en büyük kurum dışı poliçe anlaşmasına
imza attı.

Şanlıurfa Bölge Birliği, daha önce de bir
AVM’nin sigorta işlerini alarak sektörde
büyük bir başarı sağlamıştı.
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Tarım Kredi ürün alımları i
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde bağlı bölge
birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla sürdürdüğü ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetleri ile üreticinin her zaman
yanında olduğunu gösterdi. Üreticiler, ürünlerini kooperatiflere
teslim etmenin memnuniyetini
yaşarken, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 yılı ürün
alımları 2.4 milyar TL’ye ulaştı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kooperatiflerin hizmet alanlarının genişletilmesi, gelirlerinin
artırılması, iştiraklerinin ve iş birliği kurulan özel
sektör firmalarının hammadde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürdürdüğü ürün değerlendirme
ve sözleşmeli üretim faaliyetleri yıldan yıla artarak
devam ediyor.
Ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması yanında, piyasada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda
da sorumluluk alan Tarım Kredi, ürün alımları ile
yine çiftçilerin ilk adresi oldu.
Tarım sektöründeki son gelişmeleri ve sürdürdükleri ürün değerlendirme faaliyetlerini değerlendiren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, küresel pandemi
sürecinin, tarımsal üretim ve gıda arzının ne kadar
stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Poyraz, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre, 2050 yılına kadar
yaklaşık 10 milyara ulaşacak küresel nüfusun gıda
talebini neredeyse iki katına çıkaracağını belirterek,
“Buna bağlı olarak, tarladan sofraya gıda arz zinciri ülkeler için giderek daha önemli hale gelmekte;
vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması büyük

önem arz etmektedir. Bunu sağlamanın ve sürdürülebilir kılmanın yolu da tarımda millileşmeden
geçmektedir. Son yıllarda yerli tohum, yerli traktör,
yeni sulama projeleri gibi atılan adımlar bu noktada
sevindirici gelişmelerdir” diye konuştu.

“EN TEMEL KONUMUZ GIDA
ARZ GÜVENLIĞI”
Tarımsal üretimin bu denli hayati bir öneme sahip olduğu bir dönemde kurum olarak konuyu ulu-

sal güvenlik meselesi o
ren Genel Müdür Poyr
“Tohumdan başlaya
reçlerinde adımlarımız
Kredinin 2023 tarım p
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ile çiftçilerin ilk adresi oldu

olarak gördüklerini dile getiraz, sözlerini şöyle sürdürdü;
arak tüm tarımsal girdi süzı buna göre atıyoruz. Tarım
politikası içinde gıda arz gü-

venliği öncelikli konularından biridir. Gıda arzının yeterli düzeyde sağlanabilmesi, güvenli gıdalar
üretilmesi, üretilen gıdanın en uygun maliyetlerle
tüketiciye ulaştırılması gibi hususlar gıda arz güvenliğinin en temel konularıdır. Geçmiş yıllarda
yaşandığı gibi belli ürünlerde arz fazlası ya da noksanlığı yaşanmaması, fiyat konusunda da dalgalanmaların önüne geçilmesi için üretimde planlamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuyu
bir süredir dile getiriyor ve çalışmalarımızı da bu
yönde planlıyoruz.
Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda
bir makro planlamanın yapılması gerekiyor. Bu
ihtiyaçlara bağlı olarak da mikro planlama ve bu
planlamanın da kimler tarafından yürütüleceği
noktasında bir sistem kurulması gerekiyor. Tohumdan başlayarak sofraya kadar olan bütün değerler
zincirinin entegre olarak, birbirinden kopmaksızın
uyumlu bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bizim
bunu yapma noktasında bir hedefimiz, gayretimiz
var. Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak
kendimizi bu önemli konuda sorumlu hissediyoruz. Bu bilinçle ürün değerlendirme faaliyetlerini
artırmak ve sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.”

“KOOPERATIFLERIMIZ EN AZ
300 ÇEŞIT ÜRÜN ALIYOR”
Ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetlerinin detaylarına ilişkin bilgi veren Genel Müdür Poyraz, şunları söyledi:
“Tarım Kredi, 2019 yılında toplamda 1 milyar
250 milyon TL bedelle 760 bin ton ürün alımı gerçekleştirirken, sözleşmeli üretim modeli ile 6 bin
800 üreticiden kooperatiflerimiz aracılığıyla 300
bin ton ürünü 400 milyon TL bedelle aldı. Tarım
Kredi, 2019 yılında ürün alım faaliyetleri kapsamında ortaklarından aldığı ürün çeşidi 255’e ulaştı.
2020 Aralık ayı itibariyle ise sözleşmeli üretim kapsamında 400 bin ton ürünü 8 bin 343 çiftçimizden
1 milyar TL bedelle aldık. Yıl sonu itibariyle sözleşmeli üretim hedefimizi yakaladık. Bu yıl için de
en az 300 çeşit ürün kooperatiflerimizce alınırken,
2020 yılı hasat döneminde alınan ürün miktarları
şu şekilde gerçekleşti:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 yılında üreticilerden
2.4 milyar TL tutarında ürün alımı gerçekleştirdi.
Tarım Kredi Kooperatifleri, 27 Aralık 2020 itibariyle 365 milyon TL bedelle 280 bin ton arpa, 385
milyon TL bedelle 200 bin ton yaş meyve sebze, 270
milyon TL bedelle 71 bin ton ayçiçeği, 280 milyon
TL bedelle 180 bin ton dane mısır başta olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin ton ürünü 2 milyar 341
milyon TL bedelle üreticilerden aldı.”

“ÜRÜN ALIMLARIMIZ
ARTARAK SÜRECEK”
Tarımsal üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması
açısından bir denge unsuru olarak çalıştıklarını dile
getiren Poyraz, amaçlarının özel sektörle rekabet
etmek değil, vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm
ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamak olduğunu
ifade etti.
Poyraz, ürün alımlarını hızlandırdıklarına dikkat
çekerek, “Son bir kaç yılda ciddi bir politika değişimine gittik. Ürünlerin çiftçilerden direkt olarak
satın alınıp pazara ulaştırılmasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprü

vazifesi görmek için adımlar atıyoruz. 2017 yılında
417 milyon liralık bir ürün alımı gerçekleşti. 2018
yılında 800 milyon, 2019 yılında 1 milyar 250 milyon liralık satın alma yapılırken, 2020 yılı için 2.4
milyar liralık ürün alım rakamını yakaladık. Ürün
alımlarımız artarak sürecek, orta vadede bu rakamı
5 milyar liraya taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Tarım Kredi olarak çalışmalarını geliştirerek sürdürdüklerini ifade eden Poyraz, “Aynı zamanda çiftçilerimize üretim planlamasında rehberlik yapmak
başta olmak üzere sahada, arazide çiftçimizin üretim süreçlerindeki verimliliğini arttıracak bir yapılanmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar çiftçimizin en
büyük destekçisi olan Tarım Kredi, yeni dönemde
de üretimin her aşamasında ortağının, çiftçinin bizzat sahada yanında yer alan bir kurum olarak ülke
tarımı için çalışmalarını sürdürecektir” şeklinde
konuştu.
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Tarım Kredi Kooperatif Market
Bursa Soğanlı şubesi açıldı

Türkiye Tarım Kredi
Kooperatif Marketler
ülke genelinde açılmaya devam ediyor.
Tarımsal üretimde
devamlılığı sağlamak,
tüketicilerin de kaliteli
ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması hedefiyle faaliyet gösteren
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatif Market’in
Bursa Soğanlı şubesi
törenle açıldı.

İ

lk şubesi 2017 yılında açılan ve
kısa sürede 150 şubeye ulaşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market,
hizmet ağını geliştirmeye devam ediyor. Kooperatif Market’in Bursa’daki
10. şubesi de Soğanlı’da hizmete açıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu

Başkanı Köksal Kacır’ın katılımıyla
gerçekleşen açılışa Balıkesir Bölge
Birliği Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Tarım Kredi Kooperatif Market
Bölge Yetkilisi Murat San, Barakfakıh
Kooperatif Müdürü Ahmet Kutlusan,
Çalı Kooperatif Müdürü Ali Alper
Yaldız ile vatandaşlar katıldı.

Pandemiyle mücadele kapsamında gerekli tedbirler altında açılışı yapılan Soğanlı Şubesi
vatandaşlardan da büyük ilgi
gördü. Açılışın ardından Başkan
Köksal Kacır ve Bölge Müdürü
Eyice markette incelemelerde
bulundu.

Başkan Köksal Kacır Balıkesir
Bölge Birliğini ziyaret etti
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal
Kacır, Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifleri ziyaret ederek Zeytinbağı Tarım
Kredi Kooperatifi Zeytin Salamura ve Entegre Tesisinde incelemede bulundu.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Köksal Kacır ve Balıkesir Bölge
Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Balıkesir
Bölge Birliğine bağlı Gürsu, Barakfakıh,
Kestel ve Çalı Tarım Kredi Kooperatif-

lerini ziyaret etti. Başkan Kacır ayrıca,
Zeytinbağı Tarım Kredi Kooperatifi
Zeytin Salamura ve Entegre Tesisini
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Eyice Başkan Kacır’a Bölge Birliği ve kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi
Tunahan Eyice, ortak ürünleri
değerlendirme kapsamında Balıkesir Bölge Birliğinde yaklaşık 93
bin ton ürün alarak değerlendirdiklerini ve bu sayede üreticilere
yaklaşık 165 milyon lira kazandırdıklarını ifade ederek “Balıkesir ve Bursa bölgesindeki zeytin
üreticilerinden de yaklaşık 3.500
ton sofralık ve yağlık alımı yaptık.
2020 üretim sezonunda 500 tonun
üzerinde sofralık ve yağlık zeytin
alımı gerçekleştirdik” dedi.
Zeytinbağı Salamura ve Entegre
tesisinde incelemelerde bulunan
Başkan Kacır, ortak ürünlerinin
değerlendirilmesi konusuna büyük
önem verdiklerini kaydederek çalışmalarından dolayı Balıkesir Bölge Birliği idarecilerine teşekkür etti.

Yeşil sahalar Tarım
Krediye emanet

O

smaniye İl Spor Müdürlüğü ile yapılan anlaşma
çerçevesince Osmaniye ve ilçelerinde çim sahaların
tamamının çim tohumları ve ilaçları Osmaniye Tarım
Kredi Kooperatifi tarafından karşılanıyor. 2020 yılında
ilk defa yapılan anlaşma ile il genelinde bulunan statlar,
atletizim ve antreman sahalarıyla birlikte amatör liglerin
oynandığı bütün yeşil alanların çim tohumları ve bunların bakımı için kullanılan ilaçlar Osmaniye Tarım Kredi
Kooperatifinden alınmaya başlandı.
Her yıl yaklaşık 3 ton çim tohumu ve çim için ot
ilacı aldıklarını vurgulayan Osmaniye Şehir Stat
Amiri Muzaffer Akkaya ayrıca, Kadirli ve Düziçi ilçelerinin statları ve yeşil alanları içinde çim tohumu
aldıklarını söyledi.
Akkaya, “Bizim için her şeyden önemlisi kalite ve
güven. Statlarımız için her yıl tohum alıyoruz ve istediğimiz kaliteyi bazen bulmakta zorlarıyoruz. Tarım
Kredi bize bunu her yıl sağlayabileceği güvencesini
verdi. Biz de ilk yıl çalışmamızı yaptık ve şu an için
çok memnunuz. 120 bin liralık bir alım gerçekleştirdik. Eskisi kadar uğraşmadan daha kolay ve daha kaliteli ürüne Tarım Kredi sayesinde ulaşmaya başladık.
İş birliğimizi önümüzdeki günlerde artırarak devam
ettireceğiz. Çünkü bir de ilaçlama makinası istiyoruz
ve bunu Tarım Kredi üzerinden almayı planlıyoruz.
Eskiden büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Artık o sıkıntılar geride kaldı. Bunun için Tarım Kredi bize her türlü
kolaylığı ve garantiyi sağlıyor” dedi.
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Mollakendi Tarım Kredi Kooperatifinden örnek çalışma

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri üretimin her
aşamasında çiftçinin yanında yer almaya devam
ediyor. Malatya Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Mollakendi Tarım Kredi Kooperatifi
tarafından yürütülen proje kapsamında
ortakların tarlalarında ekimi yapılan silajlık
mısırda yüksek verim sağlandı.

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının tarımsal girdi
ihtiyaçlarını uygun koşullarda sağlamanın yanında ürün çeşitliliği, verim
artışı ve ürünlerin pazara ulaştırılmasında da ortaklarını destekliyor.
Çiftçilerin yüksek verim alması
amacıyla başlatılan model üretim
projesinde olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor. Dünyada en
fazla üretilen tahılların başında
gelen ve ülkemizde de farklı coğrafi bölgelerde ekimi yapılan mısır
için Malatya Bölge Birliğine bağlı
Mollakendi Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yapılan özel çalışma
ve ziraat mühendislerinin yakın
takibi sonucu yüksek verim artışı
sağlandı.
Tarım Kredi olarak çiftçileri
üretime yönlendirmek, onlara çeşitlilik ve yüksek verim sağlamak
amacıyla hizmet verdiklerini belirten ziraat yüksek mühendisi Mehmet Burak Bedil, “Malatya Bölge
Birliği faaliyet bölgesinde yer alan
Elazığ’da Mollakendi Tarım kredi Kooperatifi ortaklarımızdan
Muhammet Okçu’nun tarlasında
ikinci ekim slajlık mısır üretiminde yüksek verim ve kaliteyi yakaladık” dedi.

DEKAR BAŞINA
YÜZDE 40 VERIM
ARTIŞI
30 dekarlık alanda 4,5-5 ton/da
mısır hasadı yapıldığını kaydeden

Okçu, çalışmaya ilişkin şu bilgileri
verdi: “Çiftçimiz bu dönem ekimden hasatına kadar etkin uygulamalarımızla 6,5-7 ton/da verim
elde etti. Bölge ortalamasına göre
yüzde 40 gibi önemli bir artış sağladık. Bu verimi yakalamamızda başlıca etken Tarım Kredi iştiraklerinin ürünlerini kullanmış olmamız.
Mısır tohumluğu olarak TAREKS
TK6063, taban gübresi olarak
25kg/da GÜBRETAŞ Kompoze,
birinci üst gübrelemede 20 kg/da
GÜBRETAŞ Üre (%46), ikinci üst
gübreleme 15 kg/da GÜBRETAŞ
Üre (%46) ve yaprak gübresi olarak
da GÜBTRETAŞ Combi kullandık.
Yeni sezonda da yöremize en uygun yüksek verimli arpa ve buğday
çeşidi seçimi için 4 dekar alanlarda
TAREKS Candaş Buğday ve TAREKS Bravo Arpa tohumluklarının
demo ekimleri yapıldı. Bu ekimlerde taban gübresi olarak 20kg/da
GÜBRETAŞ kompoze uygulandı.”

MODEL ÜRETIMLE
ÇIFTÇIMIZ
KAZANIYOR
Son yıllarda bilinçli tarım uygulamalarına ağırlık verdiklerini
belirten Bedil, “Model üretim uygulamalarıyla üreticilerin yüksek
verimlere ulaşması için tarımsal
danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
Tarımın, özellikle de yerli imkanlarla ve sürdürülebilir tarım
yapmanın önemini çok iyi biliyor
ve hem ortaklarımızın emeklerinin
karşılığını
almasını hem de
ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin
kendi imkanlarımızla karşılanması
için
çalışıyoruz.
Bölgemize uygun
yerli
tohumlarla bu topraklara
uygun
ürünler
üreterek verimde
artış
sağlıyoruz.
Tüm çiftçilerimizi Türkiye’nin en
büyük çiftçi ailesi
olan Türkiye Tarım
Kredi Kooperatiflerine bekleriz”
diye konuştu.
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Kooperatifle güçlerini birleştiren köylü
kadınlar, yöresel ürünlerle gelir sağlıyor

Ş

Şanlıurfa’da aldıkları eğitim sayesinde tarımsal üretim
yapan, aralarında Suriyelilerin de olduğu kadınlar, kurdukları
kooperatif çatısı altında hem yöresel ürün hem de çiçek
üretimine başladı.

anlıurfa’da kooperatif çatısı altında bir
araya gelen köylü kadınlar, ürettikleri
ürünlerin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Suruç, Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri kırsalında yaşayan bir grup kadın, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli
kurslara katılarak modern tarım teknikleri ve
tarım üretimi konularında eğitim aldı.
Eğitimin ardından yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle köylerindeki seralarda zambak, ters lale, frezya, nergis,
safranın da aralarında bulunduğu çiçek yetiştiriciliğine başlayan kadınlar, daha sonra
kooperatifleşmeye karar verdi.
Bu yıl, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 17 üyeli Naz Tarımsal Kadın Üretim
Kooperatifi’ni kuran kadınlar, ilk olarak
sebze fideleri yetiştirerek bunları çiftçilere

sattı. Daha sonra da kentin yöresel lezzetleri olan kurutmalıklar, pul biber (isot), domates salçası, biber salçası ve nar ekşisi gibi
ürünler üretmeye başladı.
Kooperatif başkanı Naile Şimşek, yaptığı
açıklamada, tarımsal üretime katılmak amacıyla eğitim aldıklarını, eğitimle birlikte modern tarım yöntemiyle üretimine başladıklarını söyledi.
Kadınların var olan gücünü üretime yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Şimşek, şöyle dedi:
“Arkadaşlarımla eğitimimizi tamamladıktan sonra tarımsal ürünleri yetiştirmeye başladık. Sonra hep beraber iş yapmaya karar
verdik. Kooperatife aynı köydeki 5 arkadaşla
katıldık. Kooperatifi kurduktan sonra köyümüzde üretimini yaptığımız sebzelerden doğal domates ile biber salçası, isot, kurutmalık
sebze, kabak tatlısı ve nar ekşisi yapıyoruz.”

Şimşek, kooperatif sayesinde kendi işlerinin patronu olduklarını vurgulayarak, üretimini yaptıkları ürünleri de yine kendilerinin pazarladığını sözlerine ekledi.
Ürünleri ağırlıklı olarak Şanlıurfa’daki
toptancılara sattıklarını dile getiren Şimşek,
yakın zamanda internet üzerinden ulaşmayı
planladıklarını söyledi.
Kooperatif üyesi Nermin Karadeniz de kendi
evleri için yaptıkları üretimi şimdi de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla başladıklarını anlattı.

Aldıkları eğitimler sayesinde seralarda
ürün yetiştirmeyi de öğrendiklerini kaydeden Karadeniz, “Seraların nasıl planlandığını, nasıl çalıştığını öğrendik. Bu sayede kış
mevsimi ile birlikte seralarda sebze üretiyoruz. Normalde köyde bu dönemde iş yok
ama biz şimdi kendi işimizi yapıyoruz. Kadınlar olarak seraya girdik. Hiçbir yere gitmeden kendi evimizde, köyümüzde bölgemizde çalışma fırsatı bulduk ve çalışıyoruz
kendi paramızı kazanıyoruz.” diye konuştu.
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Gıda üretiminde sessiz müttefikimiz: TOPRAK
Prof. Dr. Nesrin YILDIZ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

T

Topraklar yediğimiz yiyecekleri, içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı, sağlığımızı ve gezegendeki tüm
organizmaların sağlığını etkiler. Sağlıklı topraklar olmadan gıdamızı yetiştiremeyiz.
Toprak güvenliği sağlandığı zaman; gıda güvenliği, su güvenliği, enerji güvenliği, iklim değişiklerini
azaltma-tolere etme, ekosistemi koruma, biyoçeşitliliği koruma gibi güvenlikler de sağlanmış olur.

opraklar daima bitkiler ve diğer organizmalar için yaşamsal öneme sahip
olduğundan dolayı, besin zincirinin ilk
halkasını oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, insanoğlu varoluşundan beri doğrudan ya da dolaylı olarak toprağa bağımlı
kalmıştır. Bu bağımlılık beslenmeleri için
(tahıl, sebze, meyve gibi besin maddeleri) gerekli olduğu gibi giyecek, yakacak
ve barınak gereksinimleri (pamuk, keten
gibi lifler, ağaçlar ve diğer bitkiler) için de
gerekli olmaktadır. Aynı şekilde hayvanlar
da beslenmeleri için (yemler ve yemleri oluşturan taneler) toprağa gereksinim
duyarlar.
Bir tarımsal üretim alanı ve ortamı
olarak toprak bitkilere durak yeri ve besin
kaynağı olduğu gibi insan faaliyetleri ile
ortaya çıkan çevre kirliliğinin etkisini azaltacak bir filtre, tampon ve değiştirici sistem olarak işlev yapmaktadır. Çok sayıda
işlevi yerine getirmesi yönüyle toprağa
doğrudan ya da dolaylı olarak bağımlıyız.
Kaliteli (sağlıklı) toprak bize; temiz hava
ve su, bol ürün ve orman, üretken otlaklar, yaban hayatı çeşitliliği ve güzel peyzaj
sağlar. Toprak, bu yararlı fonksiyonları,
aşağıdaki 5 görevi yerine getirmek suretiyle sağlar;
1. Toprak bitki besin elementleri ve diğer elementlerin deposu ve servis edilme
ortamıdır.

Toprak kalitesi veya sağlığı; toprakların o anki kullanımları için uygun koşullara
sahip olup olmadıklarını tanımlayan bir
kavramdır. Toprak birçok fonksiyonu yerine getiriyorsa sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Sağlıklı bir toprak, temiz hava
ve su, bol ürün ve orman, verimli meralar,
çok çeşitli yaban hayatı ve muhteşem bir
doğa demektir. Geçmişte insanoğlu uygun olmayan tarımsal uygulamalarla ve
toprak kaynaklarını korumayı her ihmal
edişinde kimi zaman yok olmaya kadar
giden büyük hüsranlar yaşamışlardır.
Toprak verimliliği için yapılan analizler
bitkinin beslenmesi açısından bu rolü bir
derece üstlenmekle birlikte, toprak kalitesi veya sağlığının değerlendirilmesi daha
geniş ölçekte analizler ve çevresel etkilerin de dahil edilmesini kapsamaktadır.
Gübre ve su dahil her tür girdi, bilinçli veya 4D (4 doğru; doğru girdi,
doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru dozda) ilkesine göre kullanılmazsa,
toprak ve çevresel sağlık bozulur.
Tarım koruma ilaçları zararlı böceklere, mantarlara karşı kullanılmaktadır.
Bunlar bir müddet faydalı olmakta iseler
de yağışlarla yüzeysel ve yeraltı sularına
karışmaları önlenememektedir.
Gübreler: Aşırı ve toprak bitki analizlerine dayalı olarak kullanılmayan gübrelerin içerisinde bulunan dolgu madde-

2. Toprak, su ve suda çözünmüş haldeki besin elementlerini regüle eder.
3. Topraklar ne kadar fazla üretken
yani ne kadar çeşitli fonksiyonu yüksek
miktarda yerine getirebilirse hayvan ve
bitki türlerinin o kadar çeşitli olduğunu
görürüz.
4. Toprak, su, hava ve diğer kaynakların kalitelerinin korunması için filtre olarak
işlev görmekte ve toksinlerin giderilmesi
işlemini yapmaktadır.
5. Toprak, gözenekli yapısı ile bitki
köklerinin ilerlemesi için ve hava -su sağlama yönüyle destek olmaktadır.

lerinin toprakta biriktiği ve bu birikimin
toprakta deformasyonlara neden olduğu
bilinmektedir. Örneğin; fazla azotlu gübrenin uygulandığı tarım alanlarında nitrat miktarı artmıştır. Aşırı çiftlik gübresi
uygulaması toprakların tuzlulaşmasına
neden olmakta, yine yağmur ve sulama
nedeniyle içme sularına karışan kimyasal
maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir.
Katı artıklar
Canlı organizmaların metabolizma
faaliyetleri sonunda, kullanılmaz hale gelenlerin terkedilmesi gibi nedenlerle katı
artıklar çoğalmaktadır.

Hayvansal artıklar
Hayvansal artıklar yağmurlarla akarsularda, denizlerde kirlenmelere sebep olur. Artıklar rahatsız
edici şekilde kokar, pislik
ortamı oluşturur.
Radyoaktif maddeler
Radyoaktif maddeler
nükleer reaktör kullanan
endüstrinin
gelişmesi,
çevrenin radyoaktif maddelerle kirlenmesine sebep olacaktır.
Erozyon, 1 cm. kalınlıkta toprak ancak bir
kaç yüzyılda oluşabildiği
düşünülürse
erozyonla
aşınıp taşınmasına engel
olmalıyız. Ormanlarımızın,
çayır ve meralarımızın, sulak alanlarımızın üzerine
titreyerek
topraklarımızı
her türlü kirleticilerden koruyarak yavaşlatabiliriz.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; toprak sağlığı “toprağın bitkileri, hayvanları
ve insanları besleyen hayati bir canlı ekosistem
olarak iş yapabilme kapasitesinin devam etmesi”
veya daha kesin ifadeyle
“Gübre, su gibi girdilere karşı mahsul verimi ile karşılık almak”tır.
Gıda üretiminde topraklar sessiz müttefiklerimizdir. Toprak, karasal ekosistemlerin referansı ve merkezi bileşenidir.
“Toprak dirimizi besler, ölümüzü saklar, toprak bütünlüğümüz şerefimizdir.”
Dünyanın derisi olan toprak; yani vatan,
ormanları, çayır çimenleri, çiçekleri, böcekleri, kuşları, yabanıl hayvanları, suları, daha binlerce öğesiyle bir bütündür.”
Toprak bizi, doğayla birlikte üretmeye,
ürettikçe de hak ettiğimiz kadarını almaya odaklayan bir kültürün sahibi kılar.
Fakat aynı zamanda onu gelecek için
saklamakla da görevlendirir. Bu nedenle
üzerinde yaşadığımız toprak, kültürümüzü belirleyen, canlılığı var eden yaşamın
temel öğesidir. Yani, toprak, sadece kum
ve kilden oluşan bir yapı değildir. Toprağın üzerinde gezinen birisi ayağının altında milyonlarca canlının yaşadığını hissetmez, bilmez…
Tarım denince akla gelen ilk yetiştirme
ortamı topraktır. Toprak ve bitki birbirinin
vazgeçilmezidir. Toprak ana en iyi öğretmendir aynı zamanda. Toprak dirimizi
besler, ölümüzü saklar. Toprak bütünlüğümüz ve şerefimizdir. “Toprak” sonsuz
yaşamın ruhudur.

Toprak, sınırlı bir kaynaktır; bunun
anlamı, kaybı ve bozulması durumunda,
kurtarılmasına insan ömrünün yetmeyeceği anlamına gelir.
Topraklar yediğimiz yiyecekleri, içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı, sağlığımızı ve gezegendeki tüm organizmaların
sağlığını etkiler. Sağlıklı topraklar olmadan gıdamızı yetiştiremeyiz. Gıdalarımızın yüzde 95’inin doğrudan veya dolaylı
olarak topraklarımızda üretildiği tahmin
edilmektedir. Sağlıklı topraklar, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir geleceğimizin
anahtarıdır. Yiyecek üretiminin sürdürülmesine yardımcı olur, iklim değişikliğini
hafifletir ve uyarlar, suyu filtre eder, sellere ve kuraklıklara karşı esnekliği artırır
ve çok daha fazlasını sağlar. “Bitkinin
yaşamı toprağın elinde, toprağın yaşamı
bilinçli insanın elinde, o halde yaşam bizim elimizde” demektir…
Toprak güvenliği sağlandığı zaman;
gıda güvenliği, su güvenliği, enerji güvenliği, iklim değişiklerini azaltma-tolere
etme, ekosistemi koruma, biyoçeşitliliği
koruma gibi güvenlikler de sağlanmıştır.
İlerleyen sayılarda “toprağın verimli
ve/veya sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için hangi yollara başvurulur” gibi
konulara ayrıntılı olarak değineceğiz.
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Buğday ve arpada dar yapraklı yabancı otlarla mücadelede yeni çözüm
TARKİM Bitki Koruma San. ve Tic
A.Ş.’nin ürün portföyüne eklediği Efdal Aplant, buğday ve arpada yabancı
otlar ile etkin ve hızlı mücadele özelliğiyle daha temiz tarla, daha verimli
ürün alınmasına yardımcı oluyor.

EFDAL APLANT, tüm buğday
çeşitleri ile yazlık ve kışlık
arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otları kontrol eden
bir bitki koruma ürünüdür.
EFDAL APLANT, buğday ve
arpanın iki yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar uygulanabilir. Bu
yönüyle çitçilere geniş kullanım alanı sağlar.

Dünya ve ülke nüfusunun yıllar içerisinde artması ile
gıdaya olan talep de artıyor. İnsan beslenmesinin temeli
olan ekmeğin ham maddesini oluşturan buğday oldukça
önemli bir ürün olarak göze çarpıyor. Buğday karbonhidrat, protein, vitaminler ve mineral madde ile insan beslenmesi yönünden taşıdığı öneme ek olarak hayvan yemi ve
çeşitli endüstriyel kullanımlar için de değerlendiriliyor.
Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre buğday ekilişi 68,5
milyon dekar, toplam üretim 19 milyon ton olurken; 57,5
milyon dekar alanda 15,85 milyon ton ekmeklik buğday,
11 milyon dekar alanda da 3,15 milyon ton makarnalık
buğday üretimi gerçekleşti. 2018/2019 yılı toplam buğday
tüketimi 18,8 milyon ton, yeterlilik ise %100,5 oldu. (TÜİK,
2019)
Buğday ve arpanın taşıdığı önem ile talebin fazla olmasından dolayı birim alandan fazla ürün alınması büyük
önem arz ediyor. Hastalık ve zararlının yanı sıra yabancı
otlar da üretim alanlarında verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediği gözlemleniyor.
Dünyada ve Türkiye’de buğday ekim alanlarında, yabancı ot mücadele tedbirlerinin kısmen alınması halinde
yabancı otlardan ileri gelen ürün kaybı %10-25 olarak hesaplanıyor. Yılda buğday üretimin ortalama 20 milyon ton
olduğunu varsayarsak her yıl beş milyon ton buğday ürününün yabancı ot zararı sonucunda yok olduğunu görürüz.
Tarkim Bitki Koruma A.Ş’nin Türk çiftçilerine kazandırmış olduğu bitki koruma ürünü “EFDAL APLANT” tüm
buğday çeşitleri ile yazlık ve kışlık arpa çeşitlerinde dar
yapraklı yabancı otları kontrol eden bir bitki koruma ürünü
olarak öne çıkıyor. Yabancı otlarda lipit sentezini durdurarak etki ediyor. EFDAL APLANT uygulamasından 1-3
hafta sonra yabancı otlar üzerindeki belirtileri gözle görülüyor.
Hububat ile rotasyona giren ürünlerde EFDAL APLANT’ın fitotoksik etkisi olmadığı gibi biyolojik etkinliğinde toprak tipi ve organik madde içeriğinin öneminin olmadığı belirtiliyor.
EFDAL APLANT ile ilaçlamalar yelpaze huzmeli meme
tipi ile 20-40 l/da ilaç normunda yapılması bildiriliyor. Düşük uygulama dozu (90-100 ml/da) sayesinde daha az
ürünle, daha fazla alanda kullanım avantajı sağlıyor. İyi bir
netice almak için ilacın tavsiye edilen dozda kullanılması
şartı veriliyor.

- Bitki koruma ürünlerine dikkat ediniz.
- Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
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Havuç, verimi ve fiyatıyla Hataylı
üreticilerin yüzünü güldürdü

Önemli havuç üretim merkezlerinden biri olan ve bu yıl yaklaşık 22 bin dekar
alanda ekim yapılan Amik Ovası’nda hasat sürüyor.
Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu:“Yağışlarla beraber ilimizdeki
havuç üretimi verim, rekolte ve fiyat olarak üreticimizin memnun olduğu bir durumdadır.”

T

ürkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden
Amik Ovası’nda bu yıl yaklaşık 22 bin dekar alana ekimi yapılan havuç, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.
Havuç üretiminin yoğun yapıldığı Hatay’ın Kırıkhan
ilçesinde ürünün hasadına başlandı. Sabah saatlerinde
Amik Ovası’ndaki çamurlu tarlalara gelen tarım işçileri,
havuçların sökümünü yaparak çuvallara dolduruyor.
Büyük bir zahmetle toplanan havuçlar, daha sonra traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Burada üzeri çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp,
paketlenerek yurt içi ve dışına gönderiliyor.

“DEKAR BAŞINA VERIMIMIZ 3
TONDAN 5 TONA KADAR ÇIKTI”
Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu,
Konya ve Ankara’dan sonra Hatay’ın önemli havuç üretim
yerlerinden biri olduğunu söyledi.
İl genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda havuç üretildiğini, ürünün, verimi ve fiyatıyla üreticisini memnun ettiğini belirten Çolakoğlu, şöyle devam etti:
“Dekara verimimiz 3 tondan 5 tona kadar çıktı. Bu da
rekoltemizin 90 bin ton ve üstüne kadar çıkmasını sağlamaktadır. Hasadına başlanan havuçta fiyat da şu an 1,20
lira civarındadır. Yağışlarla beraber ilimizdeki havuç üretimi verim, rekolte ve fiyat olarak üreticimizin memnun
olduğu bir durumdadır.”
Hatay’da yetiştirilen havuçların yurt içinin yanı sıra Orta
Doğu başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan’a ihraç edildiğini ifade eden Çolakoğlu,
ihracatla ülke ekonomisine 5 milyon dolar civarında katkı
sağladıklarını kaydetti.
Havuç üreticisi Hamza Erken de 2 bin 500 dekar alanda havuç ektiğini, bu sezonun kendileri açısından çok iyi
geçtiğini söyledi.
İl genelinde havuç üretiminin yıldan yıla artış gösterdiğinin altını çizen Erken, bu yıl havucun verim ve fiyatından oldukça memnun olduklarını ifade etti.
Üretici Barış Çift de havuçları iç piyasanın yanı sıra yurt
dışında çok sayıda ülkeye gönderdiklerini söyledi.
Ali Bohur da 1300 dönümde ektiği havucun verimi ve
fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
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Dijital Tarım Pazarı üreticinin
yüzünü güldürdü
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Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı, binbir emekle üretim yapan Antalyalı çiftçilere, ürünlerini daha avantajlı
şekilde satma imkanı sağladı.

T

arım ve Orman Bakanlığınca çiftçinin
alın terinin korunması için hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), Antalya’da üreticilerin yüzünü güldürdü.

Çiftçileri daha fazla üretime teşvik etmek, aracıları kaldırarak ürünün değer
fiyattan satılmasını sağlamak amacıyla
DİTAP’ın devreye alınmasıyla Antalya

genelinde çalışma başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
ve ilçe müdürlükleri ekipleri, kentte
kesintisiz üretime
devam eden çiftçileri,
DİTAP’ı nasıl kullanacakları konusunda
bilgilendirdi.
DİTAP’ı kullanmaya başlayan üreticiler, yetiştirdikleri domates, salatalık,
kapya biber, yeşillikler, patlıcan gibi
ürünleri hale götürmeden henüz seradayken çevrim içi ortamda daha yüksek fiyata satabiliyor.
Örtü altı ve süs bitkileri üretiminde
önemli yere sahip Kepez ilçesindeki Altınova bölgesinde de çiftçiler, biyolojik
mücadeleyle kalıntısız ürettikleri sebzelerini DİTAP üzerinden Türkiye’nin
dört bir tarafına pazarlayabilmenin sevincini yaşıyor.

“ARACILAR ORTADAN
KALKTI”

Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle
dar alandan daha çok kazanacak
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çiftçiler, aldıkları eğitimlerin ardından kendilerine
tahsis edilecek tarlalarda yetiştirecekleri
tarım ürünleriyle ekonomik kazanç elde
etme imkanına kavuşacak.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü,
Lice Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından “Güçlü tarım, güçlü ekonomi” sloganıyla ilçede Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması
Projesi
kapsamında tıbbi aromatik bitkiler, sert
kabuklu meyvelerden
fıstık, badem ve ceviz
ile çilek yetiştiriciliğinin yapılacağı 35 dekarlık alanda AR-GE
çalışması başlatıldı.
Alanda AR-GE çalışmalarının dışında
Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilk
etapta 16 kursiyere bu

tarım ürünleri konusunda teorik ve pratik
eğitimler verilecek.
Eğitimlerle, çiftçilerin küçük alanlarda
modern tarım teknikleriyle yetiştirecekleri ürünlerden yüksek kazanç sağlamaları
amaçlanırken tarlası olmayan kursiyerlere
de faaliyet yürütecekleri alanlar tahsis edilerek ekonomik anlamda geçim kaynağına
kavuşmaları sağlanacak.

Kepez Tarım ve Orman Müdürü Bilge
Gözen, yaptığı açıklamada, alıcı ve satıcıyı
çevrim içi ortamda bir araya getiren DİTAP’a, Antalya’da 4 bine yakın üreticinin
kaydolduğunu söyledi.
Bakanlığın talimatıyla üreticileri ziyaret ederek bilgilendirme yaptıklarını anlatan Gözen, “Kepez’de 420 üreticimizi
DİTAP’a kaydettik. Çiftçilerimiz, ürünlerinin görselini dijital ortama yükleyerek
alıcılarla irtibata geçip sözleşme imzalıyor
ve ürünlerini satabiliyor. Üreticilerimiz
bundan çok memnun, çünkü aradaki alıcılar kalktı. Ürünlerini daha yüksek fiyattan satabiliyor. Bu sistemde hem üretici
hem alıcı hem de tüketici kazanıyor.” diye
konuştu.
Gözen, üreticinin hale gitmek zorunda
kalmadığını, böylece DİTAP’ın salgın sürecinde daha az temas için de avantaj sağladığını ifade etti.

“ARTIK ÜRÜNÜMÜ
SERADAYKEN
SATIYORUM”
Yaklaşık 10 dekarlık kapalı alanda biyolojik mücadeleyle ürün yetiştiren Mustafa
Mert de yıllardır klasik pazarlama sistemiyle ürünün hale bırakılıp, ne kadara
satıldığını ertesi günü çıkan faturadan öğrendiklerini dile getirdi.

Çiftçinin, hale
bırakılan
ürünün
pazarlık
payından
man haberdar
hiçbir
zaolmadığına dikkati çeken Mert, şunları
kaydetti:
“Komisyoncu ile tüccarlar arasında
pazarlık yapılır, arz-talebe göre fiyatlar
düşer, yükselirdi. Ürünü kendimizin pazarlama durumu yoktu. DİTAP’ı anlattılar
ben de kaydoldum. Dijital pazarlamayla
satışlara başladım. Piyasa şartlarına göre
yüzde 20-30 daha fazla kazanç sağladık.
Aracılar kalkınca ürünün değeri de arttı.
Gecenin bir saatinde hale gider, sabaha
kadar bekler, malın satılıp satılmadığını
neye satıldığını bilmezdik. Artık ürünümü seradayken satıyorum. Piyasada 3 lirayken ben 4 liraya, biyolojik mücadeleyle
ürettiğim kapya biber 7,5 lirayken ben 10
liraya satıyorum. Seramdan taptaze alıp,
vatandaşa ulaştırıyorlar.”
Aynı bölgede 18 dekarlık alanda örtü
altı üretim yapan Yaşar Tetik, ürünlerini
dijital ortamda müşteriye sunma, alın terinin karşılığını alma imkanı bulduklarını
dile getirdi.
Hasan Mert de yetiştirdikleri ürünleri
birçok ülkeye ihraç ettiklerini, ilaç kullanmadan böcekler yardımıyla biyojik üretim yaptıklarını söyledi.
İşçilerden Hatice Elcir, sabah erken saatlerde seraya girip saatlerce çalıştıklarını,
ürünleri paketleyip satışa hazırladıklarını
belirterek, herkesin emeğinin karşılığını
almasının önemli olduğunu vurguladı.
Ayşe Mert de sebze yetiştirmenin emek
istediğini, bu yıl emeklerinin karşılığını
alabildiklerini ifade etti.

“ÜRETICI PARASINI
NAKIT ALIYOR”
Dijital ortamda ürün satın alan bir firmanın sahibi olan ziraat mühendisi Aziz
Öztürk de dijital tarımda her şeye ulaşmanın daha kolay olduğunu bildirdi.
Sistemin biraz daha geliştirilebileceğini
belirten Öztürk, “En büyük avantajımız
pazarlık. Direkt üreticiden aldığımız için
daha karlı. market de daha ucuz alıyor,
son tüketici daha ucuza tüketiyor. Üreticiyle sözleşme imzalayıp ürünü alıyoruz,
tutarını da direkt banka hesabına geçiyoruz. Üretici parasını nakit alıyor.” dedi.

22

OCAK 2021

TARIM SAYFASI

Hububatta azotlu gübreleme
Hububat yetiştiriciliğinde kullanım zamanı yaklaşan azotlu gübrelerin verimin yanı
sıra protein miktarı, gluten, hektolitre, bin dane ağırlığı gibi kalite kriterlerine etkisi büyüktür. Tüm bitkilerde olduğu gibi hububatta da azotlu gübrelemenin yetişme
dönemine yayılarak parçalar halinde yapılması önemlidir. Gübreleme yapılırken yağış
durumu, bitkinin gelişme dönemi ve toprak analizi sonuçları dikkate alınarak doğru
miktarlarda gübre kullanmaya ehemmiyet verilmelidir.
Proteinin yapıtaşı azot olduğundan azotlu gübrelemenin zamansız ve yetersiz yapılması, hububatta verim ve protein kayıpları ile kalitesiz dane oluşumuna neden olacaktır. Gereğinden fazla azotlu
gübreleme ise vejetatif aksamda gelişmeyi teşvik
edeceğinden hububatta yatma sorunları ortaya
çıkacak, ayrıca bitkinin hastalıklara, soğuğa ve
kurağa karşı mukavemeti azalacaktır.
BUĞDAYIN GELİŞME DÖNEMİNE GÖRE AZOT TÜKETİMİ
Dönem			Oran (%)
Çimlenme-Kardeşlenme		
13
Kardeşlenme-Sapa kalkma
11
Sapa kalkma-Başak oluşturma
60
Başak oluşturma-Olgunlaşma
16

Azot, hareketli bir besin elementi olduğundan toprakta yıkanarak veya amonyak
gazı halinde uçarak kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle hububat yetiştiriciliğinde
tablodaki veriler göz önüne alınarak azotlu gübrenin dengeli ve bitkinin gelişim
dönemine göre yapılması çok önemlidir.
Genel olarak azotlu gübre uygulamasına taban gübrelerinin içerdiği başlangıç
azotu ile başlanmaktadır. Taban gübresi olarak hububata özel üretilen SÜPER
EKİN (13.25.5+10(SO3)+Zn) gübresindeki %13 azot miktarı bitkinin ilk çimlenme
dönemindeki azot ihtiyacını karşılamaktadır.
Hububata taban gübresi olarak tercih edilen diğer taban bitki besinleri olan DAP,
20.20.0 ve 20.20.0+Zn gübreleri de yine ihtiva ettikleri azot içerikleriyle ilk çimlenme döneminde ihtiyaç duyulan azot için yeterli olacaktır.
Üst gübreleme ile ilgili olarak; kuru şartlarda toprak analiz raporu ve iklim koşulları da gözüne alınarak azotlu gübreleme aşağıdaki gibi yapılabilir.
Sulu şartlarda ise yine toprak analiz raporu ve iklim koşulları dikkate alınarak
azotlu gübreleme aşağıdaki gibi uygulanabilir.
Dönem			
Gübre Cinsi
Kuru şartlarda kullanım miktarı (kg/da)
Kardeşlenme dönemi sonu Slowfert Süper İnci		
15
(Ocak-Şubat-Mart)
Sapa kalkma dönemi
Nitropower 		
20
(Mart-Nisan)
Dönem			
Gübre Cinsi
Sulu şartlarda kullanım miktarı (kg/da)
Kardeşlenme dönemi sonu
Slowfert Süper İnci
20
(Ocak-Şubat-Mart)
Sapa kalkma dönemi başında Nitropower 		
25
(Mart-Nisan)

Başak oluşum döneminde uygulanacak azotlu gübre, bitkilerde güçlü protein ağları oluşumuna ve protein birikimine neden olacağından bu dönemde yağmurlama
ile birlikte dekara 5 litre UAN 32 ve 1 litre iz element içerikli MİCRO verilmesi
yüksek protein oluşumu sağlayacaktır. Başak oluşturma döneminde kuru şartlarda
holder ile yapraktan dekara 500 cc UAN 32 ve 250 cc iz element içerikli MİCRO
ürünü kullanılabilir.
Hububatta üre, granül üre, AS, CAN, UAN 32, 15.0.0+4Zn, Foliar Ekin gübreleri
de azotlu gübreleme programı içerisinde kullanılabilir.
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Slowfert Süper İnci: NBPT inhibitörlü yavaş salınım teknolojisi ile azotun yıkanma ve buharlaşma kayıplarını ortadan kaldıran ekolojik bir üründür.
Nitropower: Çift azot teknolojisine sahip yapısı ile azot ihtiyacının yanı sıra kükürt içeriğiyle de bitkilerin kükürt ihtiyacını karşılar. Kükürt özellikle tarla ve bahçe
bitkileri için özel öneme sahiptir.

Hububatta Yaprak Gübrelemesi
Bütün bitkilerde olduğu gibi hububat yetiştiriciliğinde de iz element içerikli
gübrelemenin yapılması önem arz etmektedir. Yaprak gübreleri özellikle yabancı
ot ilaçları ve zararlılarla mücadele için kullanılan insektisit grubu ilaçlarla beraber
kullanılabilir. Yaprak gübreleri; ilaçların etkinliğini arttırır, bitkilere kullanılan ilaçlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı mukavemet kazandırır ve ürünün kalite
kriterleri üzerine olumlu etki yapar.
GÜBRETAŞ hububat bitkilerinin yapraktan beslenmesi amacıyla BALVEREN ve
BOLVEREN markasıyla pazara sunduğu bitki besleme paketleri, bol kardeşlenme,
yüksek verim, yüksek gluten oranı ve kaliteli mahsul için altyapı oluşturur.

Balveren Hububat Besleme Paketi
BALVEREN Bitki Besleme Paketi içinde yer alan ürünler
ve işlevleri şöyledir:
Foliar Ekin: Hububat grubu için geliştirilen Foliar Ekin
%25 azot ve %5 magnezyum içeriğiyle özellikle süt olum
döneminde protein oranının artmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca magnezyum içeriği ile fotosentezi arttırarak kuru madde birikimini
artırır.
10.5.40+ME: İçerisinde azot, fosfor ve yüksek oranda potasyum bulunan, şelatlı
iz element katkılı suda eriyebilen bir gübredir. Tanenin kalitesini (glüten ve protein)
artırır. Bitkinin hastalık, sıcak, soğuğa karşı direncini yükseltir. Yüksek verimli ve
kaliteli ürün oluşumunu sağlar.
Bestonik: İçerisinde sodyum türevlerini ihtiva eden bitki gelişim düzenleyicidir.
Bitki bünyesine hızlıca geçerek hücre öz suyu hareketlerini hızlandır.

Bolveren Hububat Besleme Paketi
BOLVEREN Bitki Besleme Paketi içinde yer alan ürünler
ve işlevleri ise şöyledir:
Combi: Yeterli miktarda demir, çinko, mangan, bor, bakır ve molibden içerir. EDTA şelatı ile şelatlanmış olup hububat için gerekli iz elementleri sağlar.
20.20.20+ME: Makro besin maddeleri azot, fosfor ve potasyumu dengeli olarak
ihtiva eder. Bitkide iyi bir çiçeklenme ve meyve tutumu sağlar. Ayrıca soğuğa ve
kurağa karşı direnci arttırır.
Aminoasit: İçerdiği organik madde ile bitkinin her türlü strese karşı mukavemetini arttırır. Kullanılan diğer yaprak gübrelerinin bitkiye taşınmasını hızlandırır.
Yabancı ot mücadelesinde kullanılan herbisitlerin ve zararlılara kaşı kullanılan insektisitlerin etkinliğini arttırır. Bitkisel menşeili bir üründür.
Verimli bir hasata ulaşmak için bu paketler haricinde hububatta yapraktan yağmurlama sulama ile veya holderle birlikte Forcefull Amino, Micro, Combi Plus,
Çinko 5 Forte ürünleri de kullanılabilir.

