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Tarım Kredi Kooperatif Market 
hizmet ağını genişletiyor

Üreticiye 12 milyar TL 
tarımsal girdi

TEKNOFEST tarımdaki 
yeniliklere öncülük ediyor
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§ §

Tarım Kredi Kooperatif Market, ülke genelinde aç-
tığı şubeler ve genişleyen ürün yelpazesiyle büyü-
meye devam ediyor. Kooperatif Marketler yılso-
nuna kadar 500 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Üreticiden gelen tüm girdi taleplerini karşılayan Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri, gübreden karma 
hayvan yemine tohumdan fideye 2020 yılı boyun-
ca  toplam 11 milyar 725 milyon TL bedel karşılı-
ğında tarımsal girdi satışı gerçekleştirdi. 

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST kapsamında Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri teknoloji şirketi TARNET’in 
desteğiyle tarım teknolojileri ve tarımsal insansız 
kara aracı yarışmaları düzenleniyor. 

ÇİFTÇİYE 3,3 MİLYAR TL 
SABİT ORANLI KREDİ
300 bin ortağımıza 
sabit oranlı kredi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortakla-

rının finansal piyasalardaki dalgalanma-
lardan etkilenmelerini önlemek ve tarım-
sal girdi (yem, gübre, zirai ilaç, tohum, 
seracılık, zirai alet makine, sulama sis-
temi) ihtiyaçlarının sabit maliyet oranları 
ile karşılanması amacıyla 2019 yılında 
“Sabit Oranlı Kredi” uygulaması başlattı.

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne 
kadar yaklaşık 300 bin Tarım Kredi orta-
ğı çiftçimiz 3,3 milyar TL tutarında sabit 
oranlı kredi kullanırken, 2020 yılı vadeli 
olarak kullandırılan sabit oranlı krediler-
de tahsilat oranı % 99 olarak gerçekleşti.
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BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

na faaliyet konularından biri olan ta-
rımsal girdi temini için ülke genelinde 
teşkilatlanmış 1.620 Tarım Kredi Ko-
operatifi aracılığıyla hizmet verdikle-
rini hatırlatan Poyraz, “Ortaklarımı-
zın ve diğer çiftçilerimizin tarımsal 
üretimlerini desteklemek adına ihti-
yaçları olan; bitki besleme ürünleri, 
motorin, bitki koruma ürünleri, kar-
ma hayvan yemleri, tohumluk, tarım-
sal alet ve makineler, zaruri tüketim 
ve gıda maddeleri gibi birçok ürünü 
zamanında, kaliteli ve uygun fiyatlar 
ile karşılıyoruz” dedi. 

“HEDEFIMIZ ORTAK 
MEMNUNIYETI”

2020 yılının dünyada ve ülkemiz-
de Kovid 19 salgını nedeniyle zorlu 
geçtiğine dikkat çeken Poyraz şunları 
söyledi;

“Tarım Kredi olarak pandemi sü-
resince temel girdilerin çiftçiye ulaş-
tırılmasında hiçbir eksiklik yaşatma-
dık. Yani tohumdan ilaca, gübreden 
akaryakıta teslim sürecini sağlıklı bir 

şekilde işlettik. Sokağa çıkma yasağı 
uygulanan dönemlerde ve karantina 
uygulanan yerlerde dahi hüküme-
timizin desteği ve tedbirleri doğrul-
tusunda tüm ortaklarımıza tarımsal 
girdi satışımızı sürdürdük. Hedefimiz 
ortak memnuniyetine odaklanan hiz-
met anlayışı ve üstün nitelikli ürünler 
ile üreticilerimizin her zaman yanında 
olmak.”

Kurum olarak tarımsal üretimde 
verimliliğin ve kalitenin artırılması-
nın yanı sıra ülke tarımının gelişimi-
ne katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade 
eden Poyraz, “Bu kapsamda 2020 yı-
lında çiftçilere 1 milyon 458 bin ton 
kimyevi gübre, 1 milyon 288 bin ton 
karma hayvan yemi ve 191 bin ton 
tohumluk başta olmak üzere bir çok 
girdiyi teslim ettik. Üreticilerden ge-
len tüm girdi taleplerini zamanında 
karşılamak temel şiarımızdır. Bu kap-
samda toplam 11 milyar 725 milyon 
TL bedel karşılığında tarımsal girdi 
satışı gerçekleştirdik” dedi.

DIŞA BAĞIMLILIĞI 
AZALTACAK 
YATIRIMLAR

Tarım Kredinin tecrübeli ve dona-
nımlı insan gücüne sahip olduğunu 
hatırlatan Poyraz, “Üretimin her ala-
nında ama özellikle de tarımda mil-
lileşmenin ne denli önem arz ettiğini 
çok iyi biliyoruz. Hem tarımsal girdiler 
konusunda hem de vatandaşlarımızın 
ihtiyacı olan gıda ürünlerinin yerli ve 
milli imkanlarla sağlanması yönünde-
ki gayretimizi ülke olarak artırmamız 
gerektiğini gördük. Hem iştirak yatı-
rımlarımız hem de tedarik zincirimi-
zi geliştirmek suretiyle üreticilerimize 
ve tarımsal üretime olan desteğimizi 
artırarak sürdüreceğiz. Bu anlamda 
Tarım Kredi Yem şirketimizin 2020 
yılı içerisinde devreye aldığımız İzmir 
Tire ve Şanlıurfa fabrikalarını örnek 
verebiliriz. İki yeni fabrikamızla top-
lam üretim kapasitemizi 1.2 milyon 
tondan 1.7 milyon tona çıkardık. Yine 

en büyük şirketlerimizden GÜBRE-
TAŞ, sıvı-toz gübre grubunda 36,9 bin 
tonla şirket tarihinin üretim rekorunu 
kırarken, katı gübre grubunda ise 648 
bin tonluk üretim gerçekleştirdi. Ayrı-
ca GÜBRETAŞ, uluslararası bir mü-
hendislik firmasıyla imzaladığı söz-
leşmeyle 1954’te Türkiye’nin ilk gübre 
fabrikası olarak üretime başlayan İs-
kenderun tesislerinin modernizasyo-
nu ve NPK üretim tesisi için önemli 
bir yatırım kararı daha aldı. 2023’te 
tamamlanması planlanan bu tesis ya-
tırımıyla GÜBRETAŞ’ın halihazırda 
800 bin ton olan yıllık NPK üretim ka-
pasitesi, %25’lik artışla 1 milyon tona 
yükselecek.Bu ve benzeri yatırımlarla 
yeni ürünlerin ruhsatlandırılması ve 
piyasaya arzının yanı sıra dışa bağım-
lılığı da en aza indirme gayreti içinde 
olacağız. Temel girdilerin satışında 
daha çok yerli ürün arz ederek, üre-
ticilerimize hem kalite ve verim artışı 
hem de maliyet açısından fayda sağla-
yacağız” diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdür Dr. Fahret-
tin Poyraz, pandeminin etkile-
rinin en yoğun yaşandığı 2020 
yılı içinde üreticiden gelen 
tüm girdi taleplerini en kısa 
zamanda karşılamaya çalış-
tıklarını belirterek, “Gübreden 
karma hayvan yemine tohum-
dan fideye 2020 yılı boyunca  
toplam 11 milyar 725 milyon 
TL bedel karşılığında tarımsal 
girdi satışı gerçekleştirdik” 
diye konuştu. 

A

“Üreticimize 12 milyar TL’lik “Üreticimize 12 milyar TL’lik 
girdi temin ettik”girdi temin ettik”
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eliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülte-
ciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı 
Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS) 
kapsamında yapılan 1. bölge tanışma top-
lantısı, Tarsus Tarım Kredi Kooperatifleri 
ev sahipliğinde yapıldı. 

Tarsus Tarım Kredi Kooperatifinde dü-
zenlenen toplantıya, Avrupa Birliği Tür-
kiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Me-
yer-Landrut, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarsus 
Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Avrupa 
Birliği ve Tarım Kredi temsilcileri ile proje 
paydaşları katıldı.

Toplam 48.6 milyon Avro bütçesi ve 4 
yıllık uygulama süresiyle tarım alanında 
Türkiye’de uygulanan en kapsamlı prog-
ram olan FESAS, Türk vatandaşı çiftçi ve 
işçiler ile Türkiye’de yaşayan mültecilerin 
kayıtlı iş gücü piyasasına katılımı yanında 
mültecilerin sürdürülebilir yaşam kay-
naklarına ve istihdama erişmelerine im-
kan tanıyacak.

FESAS, FRIT KAPSAMINDA 
TARIM SEKTÖRÜNDE 

YAPILAN TEK AB PROJESI
FESAS 1. tanışma toplantısında konu-

şan Genel Müdür Poyraz, projenin Ada-

na, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir 
ve Mersin’de belirlenen birimlerde uy-
gulanacağını belirterek, “Bu projeyle 
çiftçilerimiz, tarım işçilerimiz ile geçici 
koruma altındaki Suriyeli ve diğer mül-
tecilerin ekonomik anlamda güçlenme-
lerini ve yaşam refahlarının artırılmasını 
hedefliyoruz. İnsani yardım olarak baş-
layan mülteci destek çalışmaları zaman 
içerisinde sosyo-ekonomi fazına geçti. 
Bu anlamda Türkiye’de yaşayan Suri-
yelilerin iş piyasası ihtiyaçlarıyla doğru 
orantılı bir şekilde iş ve teknik beceri-
lerle donatılarak kayıtlı istihdama katıl-
malarını sağlamayı hedeflenmesinden 
ötürü tarım sektörü de bu sektörler ara-
sındaki haklı yerini almıştır. FESAS Pro-
jesi, FRIT kapsamında tarım sektöründe 
yapılan tek AB projesi olmakla birlikte; 
Tarım Kredinin engin tecrübesi ve uy-
gulama kapasitesiyle hedeflerine hızlı 
bir şekilde ulaşacaktır. FESAS Projesi bu 
anlamda bir ilk ancak son olmayacak. 
Yakın gelecekte Tarım Kredi kapsamın-
da yapılacak diğer tarım projelerine de 
liderlik edeceğiz” dedi. 

Poyraz, proje kapsamında sözleşmeli 
üretim yapılan çiftçilere, işçilerinin yüz-
de 50’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 
yüzde 50’si Türkiye’de yaşamakta olan 

geçici koruma altındaki Suriyeliler ve 
diğer ülkelerden gelen mülteci olması 
şartıyla, her bir işçisi için brüt ücretinin 
yaklaşık yüze 71’i kadar destek verilece-
ğini ifade etti. 

“YAPILAN IŞ BIRLIĞINE 
ÇOK KIYMET 
VERIYORUZ”

10 yıl önce Suriye krizi başladığın-
dan beri Avrupa Birliğinin Türkiye ile 
işbirliği yaptığını ifade eden Büyükel-
çi Meyer-Landrut, “Türk halkı ve yerel 
kurumların sunduğu desteklere dikkat 
çekmek istiyorum. Türkiye, mültecilere 
kucak açan ve dünyada en fazla mülteciye 
ev sahipliği yapan ülkedir. Sağlanan mali 
yardımlarla mültecilerin iş piyasasına 
entegrasyonları, topluma uyumları, istih-
dam sağlanması ve ayrıca öğretmenler ve 
eğitimin finansmanı, yeni okulların açıl-
ması, sağlık ve koruma alanında destek 
gibi çeşitli sektörlerde yardım sunuyoruz. 
Bu çalışmaların ulusal ve yerelde etkin bir 
biçimde uygulanabilmesi için güçlü bir 
işbirliği mekanizması kuruldu. Mersin bu 
konuda güçlü bir örnek sergiledi. FESAS 
projesinin Türkiye’deki Türk vatandaşla-
rı ve mültecilerin sürdürülebilir yaşam 
kaynaklarına ve istihdama erişmelerine 
yardımcı olması ve sürdürülebilir tarım 
faaliyetlerinin uygulanması anlamında 
çok önemli. Bu anlamda proje paydaşları 
olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Dünya 
Bankası ile yapılan işbirliğine çok kıymet 
veriyoruz.” diye konuştu. 

“MERSIN ÖNEMLI BIR 
TARIM KENTI”

Vali Ali İhsan Su ise Mersin’in önemli 
bir tarım kenti olduğunu, tarım alanın-
da başarılarının her geçen gün arttığını 
kaydetti.  Söz konusu projenin son de-
rece değerli olduğuna dikkati çeken Su, 

“Proje, vatandaşlarımıza ve ülkemizde 
geçici koruma altında olan yabancılara 
tarım alanlarında iş gücüne katılmalarını 
kolaylaştırarak hem gelir elde etmelerini 
hem de daha kalifiyeli olmalarına önemli 
katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Kovid-19 önlemlerinden dolayı toplan-
tıya fiziksel olarak katılım gösteremeyen 
Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste 
Kouame de gönderdiği mesajda “FESAS 
Projesi’ni desteklemekten gurur duyuyo-
ruz. Proje hem Türk vatandaşları hem de 
mültecileri kapsamakta. Tarım işçilerine 
sertifikalı eğitim sağlamak, sözleşmeli 
tarıma katılacak çiftçilerle tarım işçileri-
nin eşleştirilmesi ve ücret teşviki yoluyla 
tarım işçilerinin kayıtlı çalışması destek-
lenecek. Sözleşmeli tarımın desteklen-
mesiyle tarımsal değer zincirindeki ya-
tırımlar da teşvik edilecek ve bu durum 
tarımda çalışmaya yönelik talebi artıra-
caktır” ifadelerini kullandı. 

FESAS’TAN 38 BIN KIŞI 
FAYDALANACAK

FESAS Projesi, pilot il olarak belirlenen 
Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İz-
mir, Mersin’de Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Bölge Birliklerine bağlı 211 kooperati-
finin öncülüğünde uygulanacak. 

Proje kapsamında 15 bin Türk vatan-
daşı ve mülteciye dört yıl içinde kısa sü-
reli mesleki eğitim becerileri sağlanacak. 
Ayrıca 8 bin kayıtlı iş imkânı oluşturula-
cak. 4 bin 70 Tarım Kredi üyesi koopera-
tiflerde sözleşmeli çiftçiliğe girmesi için 
desteklenecek. 3 bin işverenin kayıt altına 
alınmak üzere destekleneceği proje çerçe-
vesinde; kayıtlı istihdam desteği sağlamak 
üzere 5 bin sözleşme imzalanacak, 10 bin 
çiftçiye teknik destek verilecek, iş odaklı 
müdahalelerden 38 bin kişi faydalanacak, 
28 kooperatife mikro hibe desteği sağla-
nacak ve Tarım Kredi çalışanlarına yöne-
lik 3 bin kişilik eğitim verilecek.

Tarımsal istihdama öncü projeTarımsal istihdama öncü proje
Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları 
ile Mülteciler ve Türkiye Vatan-
daşlarına Kayıtlı Tarım İstihda-
mı Desteği Projesi’nin (FESAS) 
1. bölgesel tanışma toplantısı 
Tarsus’ta yapıldı. Avrupa Birli-
ğinin Türkiye’deki Mülteciler 
İçin Mali Yardım Programı ta-
rafından desteklenen proje, 
Türk vatandaşı çiftçi ve işçiler 
ile Türkiye’de yaşayan mülteci 
gruplara teknik ve mali destek 
sağlayarak grupların ekono-
mik dayanıklılıklarını artırmayı 
hedefliyor.

G
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Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım 
Kredi Kooperatifleri, sürdürülebilir 
tarım ve çiftçilerin ekonomik olarak 

desteklenmesi amacıyla uyguladığı proje-
lerine başarıyla devam ediyor. Son yıllarda 
sözleşmeli üretim konusunda dikkat çeken 
bir başarı yakalayan ve bu konuda sektörün 
öncüsü konumunda bulunan Tarım Kredi, 
geliştirdiği işbirlikleriyle pazar oluşumuna da 
katkı sağlıyor.

Tarımsal üretimde devamlılığın sağlan-
masının önemine dikkat çeken Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, şunları kaydetti:

“Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, 
ülkemizin işlenebilir durumdaki toprak-
larının değerlendirilmesi için projeler ge-
liştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeli bu 
projeler içinde en önem verdiklerimizden. 
Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle 
daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Alımı 
yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarla-
rını artırmaya devam edeceğiz. Ürün de-
ğerlendirme faaliyetleri kapsamında 2020 

yılında sözleşmeli üretim modeliyle 400 bin 
ton ürünü 9 bin 645 çiftçimizden 1 milyar 
TL bedelle aldık. Toplamda 2,4 milyar TL 
bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. 2021 yılı 
için ise toplam 3,7 milyar TL bedelle ürün 
alımı hedeflerken bunun 1,5 milyar TL’lik 
kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı 
planlamaktayız.”

300’DEN FAZLA ÜRÜN 
PAZARLA BULUŞUYOR

Tarım Kredinin Türkiye’nin tarımsal kredi 
ve girdi lideri olduğunun altını çizen Poyraz, 
“Çiftçilerin sosyoekonomik güvencesi du-
rumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri 
bugün, Merkez Birliğine bağlı 17 bölge bir-
liği, 1.620 kooperatifi, 195 hizmet bürosu, 
17 şirketi, yaklaşık 10 bin çalışanı, 37 mil-
yar TL aktif büyüklüğü ve 810 bin ortağı 
ile Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşudur. 
Kooperatiflerimiz aracılığıyla çiftçilerimiz-
den arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş 
sebze-meyve ve kuru üzüm gibi farklı ürün 
gruplarında 300’den fazla çeşitte tarımsal 

ürünü değer fiyattan alarak Kooperatifleri-
miz, Tarım Kredi Kooperatif Marketler, iş-
birliği yaptığımız sanayi kuruluşları, ulusal 
ve yerel marketler aracılığı ile piyasaya arz 
ediyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin pazar 
kaygısını ortadan kaldırıyor ve onlara eko-
nomik destek sağlıyoruz. Bu anlamda ŞOK 
Marketler ile yaptığımız işbirliğine de büyük 
önem veriyoruz” diye konuştu.

ÇIFTÇILERI VE YERLI 
ÜRETIMI DESTEKLEMEYE 

DEVAM EDIYORUZ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş bir-

liğiyle Türk çiftçisinin daha çok ürününü 
doğrudan market rafına ulaştırmaya devam 
edeceklerini kaydeden ŞOK Marketler üst 
yöneticisi (CEO) Uğur Demirel “ŞOK Mar-
ketler ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
arasında meyve sebze üretimiyle 2019 yı-
lında başlayan iş birliği, tarıma dayalı kuru 
gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 
milyon Türk lirasını aşan bir hacme ulaştı. 
İmzalanan bu ek protokolle, kooperatife üye 
çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarları 
artırıldı. Bu stratejik iş birliğiyle çiftçileri ve 
yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. 
2019 yılında başlattığımız ‘Tarladan Sofraya 
Doğru Tarım’ projesiyle yerli üretimi, Bur-
sa’dan Antalya’ya, Tokat’tan Adana’ya kadar 
birçok ilde yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz. 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yap-
tığımız iş birliği sayesinde çiftçiler ürünle-
rini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp 
emeklerinin karşılığını tam ve zamanında 
alıyor. Sağlıklı tohum seçiminden başlaya-
rak hasada kadar tüm süreçleri denetleyerek 
müşterilerimizin kendilerine yakın ŞOK 
Market, mağazalarında daima taze, kaliteli 
ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmelerini 
sağlıyoruz. Çiftçilere destek olurken, müş-
terilerimize de en kaliteli ve uygun fiyatlı 
ürünleri kesintisiz bir şekilde sunmaya de-
vam ediyor, alım güçlerine katkıda bulunu-
yoruz” diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 2021 yılı için belirlediği 
sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme hedefleri doğrul-
tusunda kurumsal iş birliklerini artırarak sürdürüyor. Üreti-
cilerin Pazar kaygısı duymadan üretim yapmaları, tüketicile-
rinde fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmemesi için 
ulusal marketlerle yürütülen çalışmalar çerçevesinde ŞOK 
Market ile işbirliği hacmi 120 milyon liraya ulaştı.

Tarım Kredi ve Şok Market 
iş birliği artarak sürüyor





HABER8 MART 2021

Çiftçilerin tarımsal girdi finansman ihtiyaçla-
rını; ayni, nakdi ve yatırım kredisi şeklinde 

karşılandıklarını hatırlatan Poyraz, aynı zamanda 
üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişim-
lerini sağlanması amacıyla piyasadaki değişimle-
rin yakından takip edildiğini ifade etti. 

“2020 YILINDA 8,2 MILYAR TL 
KREDI KULLANDIRILDI”

Genel Müdür Poyraz, 2020 yılında 364 bin 329 
ortağa 8 milyar 260 milyon TL tutarında kredi kul-
landırıldığını vurgulayarak, “İlgili dönemde kullan-
dırılan indirimli kredi miktarı 6,5 milyar TL olarak 
gerçekleşirken, indirimli kredi kullandırılan ortak 
sayısı 322 bin 575 olmuştur” şeklinde konuştu. 

“ÇIFTÇIYE ALTERNATIF 
KAYNAKLAR OLUŞTURDUK” 

Tohumdan sofraya tarımsal üretimin her aşama-
sında ülke tarımının en büyük destekçisi olduklarını 
vurgulayan Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin, ortaklarına sunduğu yeni kredi imkânlarıyla 
çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediği-
ni dile getirdi. Poyraz, mevcut durumda işletme kre-
dilerine % 6, yatırım kredilerine ise yüzde 10 yıllık 
sabit faiz oranı ile kredi kullandırdıklarını kaydede-
rek, “Ayrıca kredi kullanan ortaklarımızın ödeme 
alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde 
düzenli olarak ödeyen ortakların ödüllendirilmesi 
maksadıyla ‘Bereketli Kredi’ adı altında yeni bir kre-
di uygulaması başlattık. Kredi borçlarını zamanında 
ödeyen ortaklarımıza teşekkür mahiyetinde başlattı-
ğımız proje kapsamında Tarım Kredi ortakları 10 bin 
TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabiliyor. Tarım Kredi 
Kooperatifleri ortaklarına kısa vadeli yem ihtiyaçla-
rının karşılanması için de 60 gün vadeli faizsiz yem 
kredisi kullandırılmaya başlanmıştır. Bu kredi kapsa-
mında ortaklara 60 gün boyunca faiz, vade farkı gibi 
maliyetler yansıtılmayacaktır” şeklinde konuştu. 

“ÜRETICI KREDI IÇIN 
KOOPERATIFE GELMEYECEK”

Önümüzdeki dönemde çiftçilere üretim plan-
lamasında rehberlik yapmak başta olmak üzere 

sahada, arazide çiftçinin üretim süreçlerindeki ve-
rimliliğini arttıracak bir yapılanmayı hedefledikleri-
ni belirten Poyraz şunları söyledi; “Ülke tarımının 
öncü kuruluşu, çiftçimizin en büyük destekçisi olan 
Tarım Kredi, üretimin her aşamasında ortakları-
nın, çiftçimizin bizzat sahada yanında yer alan bir 
kurum olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu anlam-
da ortaklarımızın kooperatif işlemlerini daha hızlı 
ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için dijital 
dönüşüm çalışması başlattık. Kovid 19 salgınını da 
göz önüne alarak kredi kullanım süreçlerinin hız-
landıracak olan Tarım Kredi Ortak Kart projemizi 
ortaklarımızın kullanımına sunduk. Hali hazırda 6 
Bölge Birliğinde uygulanmakta olan projemiz, 2021 
yılı içinde tüm bölgelerde uygulamaya geçilmiş ola-
cak.  Uygulamanın tüm bölgelerimizde faaliyete 
geçmesi ile ortaklarımız kooperatife gelmeden kredi 
kullanabilecek.”

“MOBIL ONAYLI KREDI 
KULLANDIRACAĞIZ” 

Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) ile Tür-
kiye’de ilk kez dijital kooperatifçilik uygulamasını 
başlattıklarını vurgulayan Poyraz, “KORBİS saye-
sinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları, 
borç bilgilerini online olarak görebilmekte; senet, 
kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebil-
mektedir. Kooperatif ortakları uygulama üzerin-
den sözleşmelerini görebilirken, kefil ve teminat 
durumlarını da kontrol edebiliyor. Yapılan tüm 
alışverişleri takip edebilme ve e-faturalara anlık 
ulaşma imkanı veren KORBİS ile çiftçilerimiz, ke-
silen sigorta poliçelerine ve anlık sigorta teklifleri-
ne de ulaşabiliyor. Ayrıca projenin en önemli ayağı 
olarak gördüğümüz ve bankaların uygulamalarına 
benzer şekilde elektronik ortamda kredi kullan-
dırılmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu kapsamda ilk olarak 2021 yılı içerisinde mobil 
onaylı nakit kredi kullandırılmasına başlamayı he-
defliyoruz. Bunun akabinde ortaklarımızın tüm 
girdi ihtiyaçlarının kredilendirilmesi ve finansma-
nı işlemlerinin elektronik ortamda karşılanmasına 
yönelik çalışmalar da ayrıca devam edecek” diye 
konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
ortaklarının finansal piyasalardaki 
dalgalanmalardan etkilenmelerini 
önlemek ve tarımsal girdi( Yem, Güb-
re, Zirai İlaç, Tohum, Seracılık, Canlı 
Hayvan, Zirai alet Makine, Sulama 
Sistemi) ihtiyaçlarının sabit maliyet 
oranları ile karşılanması için 2019 
yılında sabit oranlı kredi uygulamasını 
başlattık.
Uygulamanın başladığı tarihten bugü-
ne kadar yaklaşık 300 bin ortağımız 
3,3 milyar TL tutarında sabit oranlı 
kredi kullandı. Ayrıca 2020 yılı vadeli 
olarak kullandırılan sabit oranlı kredi-
lerde tahsilat oranı %99 olarak ger-
çekleşti” diye konuştu. 

“3,3 Milyar TL Sabit Oranlı Kredi Kullandırdık” 

İlçedeki 24 modern jeoter-
mal serada, hava sıcaklığı 

sıfırın altında 25 dereceye 
kadar düşse de salkım do-
mates üretimi yaz kış devam 
ediyor. 

Sandıklı Belediye Başka-
nı Mustafa Çöl, Türkiye’deki 
jeotermal seracılığın yüzde 
35’inin ilçede yapıldığını 
söyledi.

Jeotermal suyun ısınmada 
kullanılmasının ardından 
seralarda değerlendirildi-
ğini dile getiren Çöl, şöyle 
konuştu:

“İlçedeki günlük sıcak-
lık farkının yüksek olması, 
yetiştirilen domatesin kali-
tesini artırıyor. Domatesle-
rimizin 29 gün raf ömrü ve 
dayanıklılık süresi var. Sera-
larımızda yetiştirilen salkım 
domatesler 30 ülkeye ihraç 
ediliyor. Bu ticaret hacmi 
de ülke ekonomimize ciddi 
katkı sağlamaktadır.”

Çöl, 2024 yılına kadar he-
deflerinin kentte, 2 milyon 
metrekarenin üzerindeki 
alanı jeotermal seracılığa 
kazandırmak olduğunu vur-
guladı.

DOMATESLER 
IYI TARIM 

UYGULAMASIYLA 
YETIŞTIRILIYOR
İlçedeki bir jeotermal sera-

nın yetkilisi Mücahit Gürsel de 
kentte 2016 yılından bu yana 
cam serada dönümünden 60 
ton salkım domates üretimi 
yaptıklarını aktardı. Seraların-
da organik ve iyi tarım uygula-
malarıyla domates yetiştiriciliği 
yaptıklarını anımsatan Gürsel, 
“Fidelerimiz, hindistan cevizi 
kabuğuna dikiliyor. 2 ay gibi 
bir süre ile ürün vermeye baş-
lıyor. Çiçeklenme döneminde 
ise arılar ile doğal yollarla bitki-
nin döllenmesi sağlanıyor. Yani 
hiçbir şekilde kimyasal madde 
kullanmıyoruz. İyi tarım uygu-
lamalarıyla üretim gerçekleşti-
riyoruz.” dedi.

Rusya’nın Türkiye’den aldığı do-
mates kotasını artırmasının jeoter-
mal sera üreticilerini sevindirdiği-
ne dikkat çeken Gürsel, ürettikleri 
ürünlerin yurt içinden Ankara, 
İstanbul ve İzmir’e yurt dışında ise 
başta Avrupa ülkeleri ile Rusya, 
Hollanda ve Romanya’ya ihraç 
ettiklerini ifade etti.

Sandıklı’dan 30 ülkeye 
“salkım domates” ihracatı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde üretimi yapı-
lan salkım domatesler, Rusya, Hollanda ve Roman-

ya başta olmak üzere 30 ülkeye ihraç ediliyor. 
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aşarılarla dolu 32 yılı geride bırakma-
nın gururunu yaşayan İmece Plastik, 
sektördeki deneyimine, 2016 yılında 
TK Plastik’in sinerjisini de ekleyerek, 
daha yüksek hedeflere, daha kararlı yü-
rüyor. İmece Plastik, her yerde ve her 
zaman müşterilerine ulaşmak hedefi-
nin yanı sıra hizmet çeşitliliğini de ar-
tırmaya devam ediyor.

İmece Plastik, ülke ekonomisine 
değer oluşturulmasını sağlamak ama-
cıyla; yeni teknolojiye sahip ürünler 
üreten, potansiyeli yüksek, çiftçilerin 
desteğine ihtiyaç duyan güçlü, sür-

dürülebilir ve rekabetçi bir altyapıya 
sahip. Tarım sektörüne plastik desteği 
sunmanın ötesinde çiftçi eğitimlerine 
uygulamaya alarak önemli katkı sağ-
lamak da İmece Plastik’in öncelikleri 
arasında.

“MÜŞTERI ODAKLI 
HIZMET ANLAYIŞI”

İmece Plastik’in sektöründe başarılar-
la dolu 32 yılı geride bıraktığını söyleyen 
Genel Müdür Ferdi Fatih Sever, şunları 
kaydetti:

“Antalya İşletme iç ticaret ekibimiz % 
70, dış ticaret ekibimiz % 87 ve Aksaray 
İşletmemiz % 60 büyüme ile tüm za-
manların üretim rekorunu kırmamız-
da önemli role sahipler. Yaptığımız her 
işte, ürettiğimiz her çözümde ve sundu-
ğumuz her hizmette en üst kalite dü-
zeyini hedefe alarak, müşterilerimizin 
taleplerini odak noktasında tutuyoruz. 
Tüm bu çözüm ve hizmetleri üretirken, 
alanında dünyanın en iyi üreticileri ile 
uzun süreli ve güvene dayalı iş ortaklık-
ları yapıyoruz. 

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, teda-
rikçilerimiz ve Türkiye’nin en büyük 
çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri ile ortak hareket eden paydaş-
larımızla; tüm ilişkilerimizde karşılıklı 
güven, dürüstlük ve açıklık ilkelerine 
sadık kalarak, sürekli değişime açık, 
çevreye karşı duyarlı, sektöründe yeni-
likçi, kaliteli, teknoloji ile uyumlu, yerli 
ve milli anlayışını benimseyen yapımız-
la sizlerin hizmetindeyiz.

Ülkemiz için her daim ne lazımsa en 
üst düzeyde yapan, 32 yıllık tarihi reko-
run mimarı olan hem fedakâr çalışanla-
rımıza hem de kıymetli çiftçilerimize ve 
emeği geçenlere teşekkür ederiz.”

B

Imece Plastik’ten rekor üretimImece Plastik’ten rekor üretim
Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri iştiraki İmece 
Plastik, koronavirüs ile 
mücadelenin önem ka-
zandığı bu zor günlerde; 
Antalya ve Aksaray işlet-
melerinde yüksek kapa-
siteli modern üretim tek-
nolojisi ile çiftçiye hizmet 
yolunda tüm zamanların 
üretim rekorunu kırdı.
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arım sektöründe kooperatifçilik denilin-
ce akla gelen ilk kurum Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri, ülke tarımının yanı 
sıra kooperatifçilik alanında da örnek 
çalışmalara imza atıyor. Kooperatifçili-
ğin yaygınlaşıp gelişmesi, küçük ölçekli 
üreticilerin güç birliği yaparak ekonomik 
faaliyetlerine devam etmesi ve ülkemizin 

kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda 
sorumluluk alan Tarım Kredi, yeni bir 
projeye başladı. Proje, tarım sektöründe 

aktif olarak bulunan ve bulunmak isteyen 
kadınlara üretim süresince, teknik, eği-
tim-danışmanlık, mikro-kredi ve ürün 
alım destekleri verilmesini kapsıyor. Pro-
jenin istişare toplantısı, pilot il seçilen Ak-
saray’da yapıldı. Toplantıya Aksaray Valisi 
Hamza Aydoğdu, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı 

Dr. Ahmet Bağcı ve TARNET Genel Mü-
dürü Huzeyfe Yılmaz ve proje paydaşları 
ile idareciler katıldı.

EĞITIM VE DANIŞMANLIK 
DESTEĞI VERILECEK

Projenin, kadın kooperatiflerinin örgüt-
sel yapılanmalarını sürdürülebilir temellere 
oturtulması ve üretime doğrudan katkı sağla-
malarını desteklemek amacıyla başlatıldığını 
belirten Dr. Ahmet Bağcı, proje çerçevesinde 
teknik, eğitim-danışmanlık, mikrokredi ve 
ürün alım destekleri verileceğini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Bağcı şunları 
söyledi;

“Proje kapsamında kadınlara, ürünlerin 
üretim sürecinden, market raflarına ve nihai 
tüketici ile buluşması sürecinde ihtiyaç du-
yabilecekleri tüm konularda, ilgili paydaşlar-
la birlikte eğitim ve danışmanlık destekleri 
verilecek. Ayrıca, gelir getirici bir faaliyette 
bulunmak isteyen, sermayesi olmayan, dar 
gelirli kadın üreticilerin sermaye ihtiyacını 
karşılamak amacıyla, iş kurma veya işini 
geliştirme fikri olan ortaklara ve ortaklar 
tarafından en az 5’er kişiden oluşan grupla-
ra ve kadın girişimciler tarafından kurulan 
kooperatiflere kredi kullandırılacak.”

ÜRÜN ALIM DESTEĞI
Tarım Kredinin ülke genelinde 17 bölge 

birliği ve 1619 kooperatifle faaliyet göster-
diğini kaydeden Bağcı, “Bununla birlikte 
169 marketimiz ile perakende sektöründe 
faaliyet gösteriyoruz. İştiraklerimiz TK 
Birlik ve TK Sera aracılığı ile kadın koope-
ratifleri başta olmak üzere pek çok tarım-
sal üretim kooperatifinden alımlarımız 
devam ediyor. Projeyle işbirliği yaptığımız 
kadın kooperatifi sayısını artırmayı hedef-
liyoruz. Kadın Kooperatif ürünlerinin, Ta-
rım Kredi Kooperatif Marketlerindeki özel 
alanlarda reyon oluşturulması ve tüketici 
ile buluşturması çabalarına da hız verece-
ğiz. Üretim sırasında Kadın Kooperatif-
lerine teknik destek vererek; üretim alan-
larının üretime uygunluklarının kontrol 
edilmesi, üretim kalitelerinin arttırılması, 
ürün içerikleri kontrol edilerek reçete ça-
lışılmasının yapılması, ürün analizlerinin 
yapılması, maliyet hesaplamaları kontrol 
edilmesi ve etiket çalışmaları gibi konular-
da destek vereceğiz” diye konuştu. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kadın koope-
ratiflerinin üretime doğrudan katkı sağlamalarını 
desteklemek amacıyla başlattığı “Tarımda Kadın 
Emeği Projesi” için pilot il Aksaray’da istişare toplan-
tısı yapıldı.

T

Tarımda Kadın Emeği Projesi istişare Tarımda Kadın Emeği Projesi istişare 
toplantısı Aksaray’da yapıldıtoplantısı Aksaray’da yapıldı

Tarım Kredi Gaziantep Bölge Birliği, araç filosu-
nu 3 adet kamyonet ve 2 adet otomobil ile güç-

lendirdi. Faaliyet bölgesinde yer alan kooperatiflere 
yüksek kalitede hizmet ulaştırmak ve ortaklarının 
ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıy-
la tedarik edilen araçlar törenle teslim alındı. Araç 
teslim törenine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ah-
met Ersoy, Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, 
Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Özbu-
dak, Bölge Müdür Yardımcıları, Kooperatif Yöne-
tim Kurulu Başkanları ile yetkililer katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçi 
ortaklarına daha iyi hizmet vermek amacıyla 

devamlı suretle kendini geliştirme gayreti için-
de olduğunu belirten Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ersoy, “Araçlarımız ku-
rumumuza, kooperatiflerimize ve çiftçilerimi-
ze hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Araçları teslim alan Bölge Müdürü Aslan, 
“Çiftçilerimize ve kooperatiflerimize daha iyi 
hizmet verebilmek adına; Bölge Birliğimizin 
araç filosunu güçlendirdik. Ayrıca mali duru-
mu yetersiz olan kooperatiflerimiz için de tesis 
edilen diğer kooperatif araçlarının hayırlı ol-
masını diliyorum.” dedi.

Araçların anahtar teslimleri Ersoy ve Aslan 
tarafından yapıldı. 

Gaziantep Bölge Birliği  yeni araçlarını teslim aldıGaziantep Bölge Birliği  yeni araçlarını teslim aldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği, faaliyet alanında yer alan kooperatif 
ortaklarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi.
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredi, 
ürün alım ve yatırım faaliyetleri gibi konular 
başta olmak üzere 2020 yılında gerçekleş-
tirdiği çalışmalar İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısında masaya yatırıldı, aynı zamanda 
2021 hedefleri belirlendi.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen toplan-
tının açılışı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen 
Çiçek, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Ya-
vuz Gözgeç, Tarım Kredi Merkez Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz ile Merkez ve 
17 Bölge Birliğinden yetkililerin katılımıyla 
yapıldı.

“BIRÇOK BAŞARI 
HIKAYESININ ARKASINDA 

TARIM KREDI VAR”
Toplantının açılışında konuşan Vali Gök-

men Çiçek, Afyonkarahisar’ın tarımsal üre-
tim açısından çok önemli bir değer olduğu-
nu söyledi. Çiçek, “Afyonkarahisar, Cenab-ı 
Allah’ın pek çok şeyi bahşettiği bir il. Yerin 
altında sıcak suyu, mermerleri, yerin üs-
tünde tarımsal alamda bereketli toprakları. 
Bunu en iyi Tarım Kredi Kooperatifleri bilir. 
Güçlü bir hayvan varlığı, ilimizi tarım nok-
tasında çok avantajlı yapmakta. Tarım Kre-
di Kooperatifleri, Türkiye’nin tamamı için 
çok büyük anlam ifade ediyor. Ben 17 yıldır 
mülki amirim. Bu süre zarfında kaymakam-
lık yaptığım yerlerde de en iyi dostlarımız 
hep Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan 
arkadaşlarımız oldu. Çok hayati bir fonksi-
yon ifade ediyor. Ama Afyonkarahisar için 
bambaşka bir anlamı var. Biz bir çok başarı 
hikayesinin arkasında Tarım Kredi Koopera-
tifleri olduğunu biliyoruz” dedi.

Tarım Kredinin ortaya koyduğu yatırım 
rakamlarının, özellikle tarımsal kalkınmayı 
önceleyen iller için hayati öneme sahip oldu-
ğuna işaret eden Çiçek şunları söyledi;

“İlimizde özellikle kadın kooperatifleri 
projelerine büyük önem veriyoruz. Koope-
ratifçilik denince vatandaşlarımızın kötü ha-
tırları var. Biz bu kötü hatırları ancak kadın 
kooperatifleri ile yıkabileceğimize inandık. 
17 ilçemizin 17’sinde de kadın kooperatifi 
kurduk. Hatta ciddi siparişlerde almaya baş-
ladık. Tarım Kredi Kooperatiflerinden bu 
anlamda hem teknik bilgi, hem pazarlama 
teknikleri konusunda yardımcı olacağına 
inanıyorum ki bu konuda gerçekten uzman 
personeli var. Tarım Kredi son dönemde her 
yerde görünür oldu. Her yerde bilinir oldu. 
Daha önce Tarım Kredi kenarlarda bir yerde 
gibi görünüyordu ama şu anda ekonominin 
göbeğindesiniz.”

“TARIM KREDI, 
AHILIK GELENEĞININ 

KURUMSALLAŞMIŞ HALI”
Toplantıda konuşan Milletvekili Gözgeç 

ise Tarım Kredi Kooperatiflerinin köklü ve 
güçlü bir geçmişe, geleneğe sahip bir ku-
rum olduğunu belirterek, “Bizim medeni-
yetimizde yardımlaşma ve dayanışmanın 
en güzel örneklerinden ahilik var, imece 
var. Aslında Tarım Kredi Kooperatifleri de 
tarımda bu geleneğin, bu dayanışmanın ku-
rumsallaşmış hali. Özellikle çiftçilerimizin 
ürünlerinin yetiştirilmesinde, satışında ve bu 
ürünlerin tüketici ile buluşmasında köprü 
vazifesi görüyor. Tabi salgın döneminde bir 
kez daha gördük ki tarım çok önemli. Adeta 
hayatımızın kaynağı durumunda. Özellikle 
güvenilir gıda. Tabi ayrıca ben bir kadın mil-
letvekili olarak, kadın kooperatiflerinin de 
önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 
kırsal kesimde tohumdan hasada, tarladan 
sofraya kadının adeta görünmez bir emeği 
var. Kadın kooperatifleri bu emeğin görü-
nür kılınmasında, istihdamın artırılmasında 
önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl, Ticaret, 

Tarım ve Aile Bakanlığımız bira araya gele-
rek işbirliği protokolü imzaladılar. Özellikle 
kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ko-
nusunda. Tarım Kredi Kooperatiflerinin de 
bu noktada Tarımda Kadın Emeği Projesinin 
ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Ka-
dın kooperatiflerinin ürünlerinin tüketiciyle 
buluşmasında destek görevini görüyor. İn-
şallah kadın kooperatiflerimiz daha da geli-
şir. Tabi sadece kadın kooperatifleri için de-
ğil, tarımda belirlenen hedeflere ulaşmada, 
genel manada kooperatifçiliğin gelişmesinde 
desteklenmesi önemli. Ben bu noktada yap-
tığınız çalışmaların önemli olduğunu düşü-
nüyorum” diye konuştu.

“KAT EDECEK ÇOK 
YOLUMUZ VAR”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Türki-
ye’nin en büyük çiftçi ailesi olduğuna işaret 
eden Genel Müdür Poyraz, “Tarım Kredi 
hakikaten aile olmanın gereklerini yerine 
getirme anlamında da uzun yıllardır çalış-
malarına devam ediyor. Tarım Kredi Koo-
peratifleri, 1 Merkez, 17 Bölge Birliği, 1.620 
kooperatifi, yaklaşık 200 hizmet bürosu ve 
sayıları 20’yi bulan şirketleriyle yaklaşık 40 
milyar liralık ekonomik döngüsü olan bir 

yapı. Bugün geldiğimiz nokta, geçmişte atı-
lan temellerin üzerine inşa edilen bu binanın 
sayesinde. Emeği geçen her bir arkadaşıma 
teşekkür ediyorum. Ama genel anlamda; 
Türk tarımının ihtiyacı, Türkiye ekonomisi-
nin ihtiyacı anlamında baktığımız da daha 
kat edecek çok yolumuz var” dedi.

2018’de genel ekonomik dalgalanma nede-
niyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Poyraz, 
şunları kaydetti;

“Buna karşın 2019, 2020 rakamlarına bak-
tığımız zaman şirketlerimiz çok iyi durum-
da. Bizim bir de piyasayı regüle etme sorum-
luluğumuz var. Türkiye’de 6 milyon ton olan 
gübre üretiminin yaklaşık 2 milyon tonu 
sektör lideri olan GÜBRETAŞ tarafından 
karşılanmakta. Aynı şekilde yem. 600 civa-
rında yem şirketi var. Tarım Kredi Yem tek 
başına yüzde 12’lik payla sektör lideri duru-
munda. Son iki yıldır biz yem piyasalarında 
fiyatları regüle ettik. Özellikle yetiştiricilere 
sağladığımız toplam faydaya baktığımız za-
man bu yüzlerce milyonluk bir değer ifade 
ediyor. Diğer şirketlerimiz de hakeza. Yine 
aynı şekilde Kooperatiflerimiz, Bölge Bir-
liklerimiz ve Merkez Birliğimizin toplam ra-
kamlarına baktığımız zaman da satışlarımız 
geçen yıl ki satışlara göre de inanılmaz artış 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, istişare ve 
değerlendirme toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı. 
Merkez ve 17 Bölge Birliğinden yetkililerin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, 2020 yılında yapılan faaliyetler 
değerlendirildi ve 2021 yılı hedefleri görüşüldü.

T

Dünyada ve ülkemizde 2020 yılının zorlu bir sene olması-
na rağmen Tarım Kredinin pek çok açıdan başarılı adımlar 
attığını belirten Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, “Kooperatif yapılanmaları, önümüzdeki dönemde 
etkinliklerini giderek artırmak zorunda. Türk tarımının ih-
tiyacı, Türkiye ekonomisinin ihtiyacı anlamında baktığımız  
da daha kat edecek çok yolumuz var” dedi.

Kooperatif yapılanmaları daha etkin olmalıKooperatif yapılanmaları daha etkin olmalı
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yapı. Bugün geldiğimiz nokta, geçmişte atı-
lan temellerin üzerine inşa edilen bu binanın 
sayesinde. Emeği geçen her bir arkadaşıma 
teşekkür ediyorum. Ama genel anlamda; 
Türk tarımının ihtiyacı, Türkiye ekonomisi-
nin ihtiyacı anlamında baktığımız da daha 
kat edecek çok yolumuz var” dedi.

2018’de genel ekonomik dalgalanma nede-
niyle sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Poyraz, 
şunları kaydetti;

“Buna karşın 2019, 2020 rakamlarına bak-
tığımız zaman şirketlerimiz çok iyi durum-
da. Bizim bir de piyasayı regüle etme sorum-
luluğumuz var. Türkiye’de 6 milyon ton olan 
gübre üretiminin yaklaşık 2 milyon tonu 
sektör lideri olan GÜBRETAŞ tarafından 
karşılanmakta. Aynı şekilde yem. 600 civa-
rında yem şirketi var. Tarım Kredi Yem tek 
başına yüzde 12’lik payla sektör lideri duru-
munda. Son iki yıldır biz yem piyasalarında 
fiyatları regüle ettik. Özellikle yetiştiricilere 
sağladığımız toplam faydaya baktığımız za-
man bu yüzlerce milyonluk bir değer ifade 
ediyor. Diğer şirketlerimiz de hakeza. Yine 
aynı şekilde Kooperatiflerimiz, Bölge Bir-
liklerimiz ve Merkez Birliğimizin toplam ra-
kamlarına baktığımız zaman da satışlarımız 
geçen yıl ki satışlara göre de inanılmaz artış 

sağladı. Sadece geçen sene gübrede 1 milyon 
458 bin tonla geçen seneye göre yüzde 17 ar-
tışımız var. Karma yemde de yüzde 7’lik ar-
tışla 1 milyon 288 bin ton satış yaptık. Gıda 
maddelerinde de 650 milyon liralık satışla 
yüzde 40’lık bir artış sağladık.”

2021 ÜRÜN ALIM HEDEFI 
3.7 MILYAR TL

Bir tarafta üreticinin, diğer taraftaysa tü-
keticinin bulunduğu kaydeden Poyraz, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Biz bu anlamda ürün 
alımlarımızı artırmamız lazım dedik. Ürün 
alımlarında katlamalı gidiyoruz. Birkaç sene 
öncesine kadar kendi şirketlerimizin ihti-
yacı olan 300 milyonluk rakamlardan 700 
milyonlara, 2019’da 1,2 milyar liraya çıktık, 
geçen sene de yaklaşık 2.4 milyarlık ürün 
alımı yaptık. 2021 yılında da kendimize 3.7 
milyar lira hedef belirledik. Tahminlerimiz 
2021 yılının, 2020 yılından daha zor geçece-
ği yönünde. Her sene tartışma konusu olan 
gıda fiyat artışında da nedenleri hepimiz az 
çok biliyoruz. Ama temel problemin, aslında 
üreticiyle tüketici arasındaki kooperatif ya-
pılanmalarının sağlıklı kurulamamasından 
ve işlememesinden kaynaklandığını da çok 
iyi biliyoruz. İşte burada rol model olma-

mız lazım. Bizim üreticiyle tüketici arasında 
iyi bir misyon üstlenmemiz, köprü vazifesi 
görmemiz gerekiyor. Bir taraftan üreticilerin 

ürünlerini alırken ve sonrasında sözleşmeli 
üretimi genişletip artırırken, pazarın talebi 
olan ürünler için çiftçilere bir sezon sonrası 
için ürettirip talebi olan ürünleri pazara ta-
şırken, aynı zamanda da tüketici tarafında da 
beklentileri karşılamamız gerekiyor. Tüketici 
derken sadece raftan ürün alan değil, aynı 
zamanda sanayiciyi, ihracatçıyı, hal esnafını 
da kastediyorum. Kooperatif yapılanmaları 
önümüzdeki dönemde etkinliklerini giderek 
artırmak zorunda. Birileri bu işi nasıl yapı-
yor diye dünyaya baktığınızda, ister batıdaki 
ülkeleri örnek alın, ister doğudaki ülkeleri 
örnek alın oradaki kooperatif yapılanmala-
rının güçlü olduğunu göreceksiniz. Zaten 
güçlü oldukları için piyasadaki kopukluklara 
izin vermeyerek dalgalanmaların önüne ge-
çiyorlar.”

“YÜZDE 6 SABIT 
ORANLA KREDI 

KULLANDIRIYORUZ”
Devletin vatandaşı, çiftçiyi desteklemek 

için indirimli krediler uyguladığını, bunu da 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi olarak yapmak 
istediğini ifade eden Poyraz, “Biz bu konuyu 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştük. De-
dik ki biz bu indirimli kredileri aynı olarak 
kullandıralım. Üstelik de risk alarak. Krediler 
Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımız hesap 
kitap yaptılar. Bizim en büyük şikayet konu-
muz olan değişken faizi şu anda peyder pey 
sabit faize döndürüyoruz. Geçen sene özel-
likle faizin düşük olduğu dönemde biz yüzde 
4,5 sabit oranlı kredi kullandırdık. Ve geçen 
sene tüm faiz artışlarına rağmen yüzde 6 gibi 
bir oranda bir ortalamayla yılı kapattık. Yak-
laşık 3,1 milyar lira kredi kullandırdık.

Tarım Kredi daha önceleri yalnızca kendi 
öz kaynaklarına ve Ziraat Bankası ile çalı-
şırken, geldiğimiz noktada bütün bankalar 

Tarım Kredi ile çalışmak için ayrı bir gayret 
içindeler. Dolayısıyla biz bankalarla masaya 
oturduğumuzda oradan sabit alıyoruz, beri 
taraftan Hazinenin desteğini buna ekliyo-
ruz. Bu kapsamda çiftçilerimize yüzde 6 sa-
bit oranla kredi veriyoruz. Yani çiftçi gelip 
Tarım Kredi’den 100 bin lira kredi kullandı-
ğında bir sene sonra sadece 106 bin lira para 
ödüyor. Kaldı ki 12 aylık periyot en uzun pe-
riyot. Bizim tarımsal üretimde bu süreç 9, 6, 
4 hatta 3 aya kadar iniyor.” diye konuştu.

DAHA ÇOK PROJE 
ÜRETMEMIZ GEREKIYOR

Ürün alımları konusunda belirledikleri 
hedefleri yakalamak için daha çok sorum-
luluk almak gerektiğini söyleyen Poyraz, 
“Bizim önümüzdeki dönemde daha çok 
proje üreterek kalkınma ajanslarına götür-
memiz, depolama kapasitelerimizi artırma-
mız lazım. Silolar yapmamız gerekiyorsa 
silolar yapacağız. Kurutma tesisi, silaj tesis-
leri gibi çiftçinin ürünlerini değerli kılmak 
için, katma değerini artırmak için ve diğer 
tarafta da özellikle kış döneminde tüketici-
lerin hakkını hukukunu korumak için ge-
rekli olan yatırımlar… Hem Bakanlığımıza 
proje üretme noktasında hem de yerelde 
kalkınma ajanslarıyla ortak projeler yapma 
noktasında bu dönem çok daha istekli ve 
çok daha hırslı olmamız lazım. Bunu yap-
tığımız zaman, ürün alımı yaptığımızda 
üretici için alternatif oluyoruz. Biz orada 
devreye girdiğimiz zaman, fiyat artık bizim 
dediğimiz fiyattır ve tüccar bizim verdiği-
miz fiyatın üzerinde bir fiyat vermek duru-
mundadır.” ifadelerini kullandı.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısında 
daha sonra Tarım Kredi’nin 2020 yılı faali-
yetlerinin değerlendirmesi, 2021 yılı planla-
ması ve hedef belirleme çalışmaları yapıldı.

Kooperatif yapılanmaları daha etkin olmalıKooperatif yapılanmaları daha etkin olmalı
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zbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzi-
yoyev’in tarım alanında kurulan yapıların 
benzerlerinin Özbekistan’da da uygulan-
ması yönündeki talimatı doğrultusunda 
Türkiye’de bulunan Özbekistan Agrobank 
Genel Müdür Vekili Abdurahmon Sattaro-
viç başkanlığındaki heyet, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatiflerini ziyaret ederek, koo-
peratif ve iştirakler ile organizasyon yapısı 
hakkında bilgi aldı. 

Sattaroviç ve beraberindeki heyet, Kah-
ramankazan’da bulunan TK Pazarlama ve 
Marketçilik şirketine ait tesislerde incele-
melerde bulundu. Özbek heyete burada 
Tarım Kredi Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Yener başkanlığında, Strate-
ji Geliştirme ve Teşkilatlandırma Daire 
Başkanı A. Harun Kırmızı, Ankara Bölge 
Müdürü Vejdi Yiğit, Tareks Tohumculuk 
Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, TK 
Pazarlama ve Marketçilik Genel Müdürü 
Bayram Ali Yıldırım ile Strateji Geliştirme 

ve Koordinasyon Müdürü Caner Çelebi 
tarafından bilgi ve tecrübe paylaşımında 
bulunuldu.

Daha sonra birim kooperatiflerin işle-
yişini yerinde göstermek amacıyla Kazan 
Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret eden 
Özbek heyete, Tarım Kredi Ankara Bölge 
Müdürü Vejdi Yiğit tarafından kooperatif 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

IŞ BIRLIĞI ARTARAK 
DEVAM EDECEK

Türkiye’nin Özbekistan’la son yıllarda 
tarımsal faaliyetler başta olmak üzere pek 
çok konuda iş birliği çalışması yürüttüğü-
ne dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Yener, Tarım Kredi olarak bilgi ve 
tecrübenin aktarılması için gerekli çalış-
maların yapılarak her konuda Özbekistan’a 
destek olunacağını söyledi. 

Tarım Kredi’nin Türkiye’nin en büyük 
çiftçi ailesi ve tarım sektöründe öncü ku-

ruluşu olduğunu vurgulayan Yener, şunları 
kaydetti;

“Karşılıklı işbirliği ile çalışmalara de-
vam edileceğine dair mutabık kaldık. Bu 
kapsamda işbirliklerimiz artarak devam 
edecek. Bizim kurumumuzun misyonu, 
çiftçimizin ve ortaklarımızın her türlü 
ihtiyacını, zamanında, kaliteli ve hızlı bir 
şekilde karşılamak. Aynı zamanda onların 
ürününü alırken ve tüketiciye bunu ulaş-
tırırken piyasa regülasyonu sağlamak. Bu 
alanda ülkede lider konuma gelmek bizim 
vizyonumuz. Bizim kooperatiflerimizin 
amacına baktığımızda, özellikle kısa ve 
orta vadede her türlü tarımsal girdi ihti-
yaçlarını karşılamak. Bunu aynı zaman-
da kredili olarak sunmak. Aynı zamanda 
ortaklarımızın ve çiftçilerimizin ürettiği 
ürünleri almak. Bunu değerlendirmek, 
onlar için bir pazar oluşturmak. Devletin 
vermiş olacağı ve vereceği görevleri yerine 
getirmek. Bu kapsamda destekleri çiftçiye 

ulaştırmak. Çiftçilerimizin mesleki alanda 
gelişimini sağlayacak eğitim, tedbir vesaire 
çalışmaları yürütmek. Bizim ana faaliyet-
lerimiz kredi kullandırmak, sigortacılık 
yapmak, çiftçilerin her türlü tarımsal girdi 
ihtiyacını karşılamak, aynı zamanda üreti-
len ürünleri de almak.”

Tarım Kredinin sermayesi ortakların 
vermiş olduğu sermaye paylarından, yö-
netim organizasyonları, çiftçilerden oluşan 
yönetim kurulu ve denetçilerle beraber, 
profesyonel ekiple yönetilen örnek bir or-
ganizasyon olduğunu belirten Yener, “Tür-
kiye’ye yayılmış 17 bölge birliğimiz, ülke 
geneline hizmet götürecek şekilde teşkilat-
lanmasını sağlamıştır. 19 şirketimizle bir-
likte çiftçilerimize, ortaklarımıza hizmet 
götürmekteyiz. Tarımsal girdi satışı olarak 
baktığımızda ana guruplarımız kimyevi 
gübre, hayvan yemi, motorin, tohum ve 
diğer girdilerden oluşmaktadır” dedi.

PEK ÇOK KONUDA 
IŞBIRLIĞI YAPILACAK

Ziyaretin kendileri açısından oldukça 
verimli geçtiğini belirten Sattaroviç ise 
“Türkiye’de bulunduğumuz süre zarfında 
tarım sektöründe dijitalleşme, teşvikler ve 
tarım alanında kurulan yapıların incele-
mesi amacıyla temaslarda bulunduk. Bu 
konuda Tarım Kredi yetkililerine teşek-
kür etmek istiyorum. Özellikle teknoloji 
şirketi Tarnet’in ZİHA uygulamaları ve 
İmece Plastik’in üretmiş olduğu plastik 
sera örtüleri ve basınçlı sulama sistemleri 
başta olmak üzere birçok konuda notları-
mızı aldık. Birlikte çalışma yapılması için 
gerekli adımları atacağız. Ayrıca Tarım 
Kredi Kooperatifleri gibi bir yapının Öz-
bekistan’da kurulabilmesi için Türkiye’nin 
en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Koope-
ratiflerinden destek bekliyoruz. Konuyla 
ilgili detayları ülkemize döndüğümüzde 
yetkililerle ileteceğiz. Tarihsel ve kültürel 
bağımız olan, kardeş ülke Türkiye ile iş-
birliği çalışmalarımızı daha fazla geliştir-
mek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ö

Özbekistan Agrobank heyetinden Özbekistan Agrobank heyetinden 
Tarım Krediye ziyaretTarım Krediye ziyaret

Tarım sektöründe dijital-
leşme, tarımsal yapıların 
incelenmesi ve eğitim 
konusundaki gelişmelerin 
yakından takip edilmesi 
amacıyla Türkiye’de bulu-
nan Özbekistan Agrobank 
Genel Müdür Vekili Abdu-
rahmon Sattaroviç baş-
kanlığındaki heyet, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatiflerini 
ziyaret etti.
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TTTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işti-
raklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve 
Mağazacılık bünyesinde faaliyet gösteren 
ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazi-
fesi gören Tarım Kredi Kooperatif Mar-
ket, büyümeye devam ediyor. İlk şubesi 
2017’de açılan ve başlangıçta fiyat regülas-
yonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatla-
nan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 
sayısı 2021 Şubat ayı itibariyle 183’e ulaştı. 
Tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet 
sunabilmek adına şube sayısının yıl sonu-
na kadar 500’e ulaşması planlanıyor. 

Kooperatif Marketlerin, Tarım Kre-
di ortaklarından alınan ürünleri uygun 
fiyatla pazara arz edilmesi amacıyla ku-
rulduğunu belirten Genel Müdür Dr. 
Fahrettin Poyraz, “Ürün değerlendirme 
faaliyetlerimiz yoluyla ortaklarımızdan al-
dığımız kaliteli ürünlerin bir kısmını ken-
di tesislerimizde işliyor, büyük bir kısmını 
da özel sektör desteğiyle mamul haline 
getiriyoruz. Kriterlerini bizim belirlediği-
miz ve takip ettiğimiz bu üretim modeli 
ile atıl kapasiteli tesislerin de ekonomiye 
kazandırılmasını sağlamış oluyoruz. Bu 
anlamda yalnızca fiyat regülasyonu değil, 
üretim anlamında katma değerde sağla-
mış oluyoruz” dedi.

“2021 YILINDA 500 
ŞUBEYE ULAŞACAĞIZ”

Tarım Kredinin üreticilerin hakkını ko-
ruduğu gibi tüketicinin de hakkını koruya-
rak kaliteli, doğal ve yerli ürünleri hesaplı 
fiyatlarla direkt vatandaşlara ulaştırdığını 
vurgulayan Poyraz şunları söyledi; “Tarım 
Kredi Kooperatif Market markasıyla satış 
noktaları oluşturduk. İlk şubesini 2017’de 
açtığımız ve başlangıçta fiyat regülasyonu 
amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan 
Kooperatif Marketlerin sayısı 2021 Şubat 
ayında 183’üncü şubeye ulaştı. Planlaması 
yapılan şubelerimizin de açılışları devam 
ediyor. Tüketicilere daha yaygın bir ağ ile 
hizmet sunabilmek adına yurt genelinde 
şube sayımızı ise arttırmayı planlıyoruz. 
Hedefimiz 500 market sayısına ulaşmak. 
Bunun yanında ulusal ve yerel market zin-
cirleriyle de sürdürüyoruz.” 

“SÖZLEŞMELI 
ÜRETIMDE ÖNCÜ VE 

ROL MODEL OLACAĞIZ”
Özellikle son yıllarda sözleşmeli üretim 

modeliyle üreticiler için pazar kaygısını 
ortadan kaldırarak üretim yapmalarına yö-
nelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kayde-
den Genel Müdür Poyraz, “Bu konuda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın de desteğiyle önemli 
adımlar attık. Hatta bu konuda yasal dü-
zenlemenin de getirilmesi açısından öncü 
olduk. Uygulama alanlarını genişlettiğimiz 
sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme 
faaliyetlerimizle tarımsal üretimin her aşa-
masında çiftçilerimizi desteklediğimiz gibi 
piyasadaki diğer oyunculara da rol model 
oluyoruz. Sağlam temellere oturtulmuş, iyi 
örnekleri uygulanmış bu modelle üreticileri 
ve gıda sektöründeki oyuncuları bir araya 
getiriyoruz. Tohumdan son tüketiciye kadar 
güvenilir gıda temini noktasında hem üreti-
cinin hem de tüketicilerin uygun fiyata ka-
liteli hizmete ulaşmasını sağlıyoruz. Sözleş-
meli üretim modeliyle; yaptığımız analizler 
sonucu belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 
ekim için yönlendirdiğimiz çiftçiler pazar 
endişesi duymayacak, halkımızın ihtiyaç 
duyduğu temel gıda ürünlerinde de arz sı-
kıntısı yaşanmayacak. Bu sayede Kooperatif 
Market raflarında fiyat istikrarını koruyarak 
piyasada fiyat dalgalanmasının önüne geç-
meyi hedefliyoruz” diye konuştu.

KOOPERATIF ALT YAPISI 
ILE ŞUBE SAYISI ARTACAK
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

ülke genelinde 1.620 kooperatifle hizmet 
verdiğini hatırlatan Poyraz “Tarım Kredi, 

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi. Ülke-
mizin dört bir yanında hizmet sunan ko-
operatiflerimiz var. Bu geniş ağı daha et-
kin kullanmak ve market yatırımlarımızı 
hızlandırmak amacıyla ihtiyaçları karşı-
layabilecek durumda bulunan kooperatif 
binalarımızda da market hizmeti vermeye 
başladık. Uygun durumda olan koopera-
tiflerimizde gerekli düzenlemeleri yaptık. 
Biz bu yola çıkarken amacımızın piyasay-
la rekabet değil, üreticiye de tüketiciye de 
fayda sağlayacak bir denge unsuru olmak 
istediğimizi belirtmiştik. Geldiğimiz nok-
tada vatandaşlarımızın marketlerimize 
gösterdiği teveccüh gayretlerimizi artır-
mak için bize güç veriyor. 

Öte yandan kooperatifçiliğin yaygınla-
şıp gelişmesi, küçük ölçekli üreticilerin güç 
birliği yaparak ekonomik faaliyetlerine de-
vam etmesi ve ülkemizin kırsal kalkınma 
hedefleri doğrultusunda da sorumluluk 
alıyoruz. Mevcut durumda Türkiye’nin 
farklı noktalarından 15 kadın kooperati-
fi ile işbirliğini sürdürüyoruz. Osmaneli 
Ayva Lokumu, Ev Yapımı Domates Sal-
çası, Etsiz Mantı, Erişte, Çorbalık Erişte, 
Kaya Tuzu, Kayısı Reçeli, Vişne Reçeli, Çi-
lek Reçeli, Kayısı Marmelatı, Elma Kuru-
su, Domates Kurusu, Kalecik Karası Üzüm 
Pekmezi gibi kadın kooperatifi ürünleri 
market ve kooperatiflerimizde satışa su-
nuluyor. Böylece kadın kooperatifleri ve 
kadın çiftçilerin ürettiği ürünlerin pazara 
ulaştırılmasını market ve kooperatifleri-
miz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Diğer 
taraftan ürününü marketlerimizde sat-
mak isteyen üreticilere de bu yönde im-
kan tanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatif Market Tarım Kredi Kooperatif Market 
hizmet ağını genişletiyorhizmet ağını genişletiyorTarım Kredi Kooperatif Mar-

ket, ülke genelinde açtığı 
şubeler ve genişleyen ürün 
yelpazesiyle büyümeye devam 
ediyor. Özellikle gıda ürün-
lerinde yaşanan fiyat dalga-
lanmalarının ve piyasaya arz 
konusunda sıkıntı yaşanan 
ürünlerin tedariki amacıyla 
hizmet veren Kooperatif Mar-
ketler yıl sonuna kadar 500 
şubeye ulaşmayı hedefliyor.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri iştiraklerinden Tarım Kredi 

Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2020 
yılı faaliyetlerini ve yeni yatırımları-
nı gazetemize değerlendiren Genel 
Müdür Kinay, 2020 yılı içerisinde 
üretim kapasitesini büyük ölçüde 
arttıran önemli yatırımların ha-
yata geçirildiğini ifade etti. Kinay, 
2020 yılını yaklaşık 1 milyon 200 
bin ton karma hayvan yemi gibi 
rekor bir üretimle kapattıklarını 
kaydederek, büyükbaş yem satışla-
rının 2019 yılına göre %7,3 artarak 
1 milyon tonun üstüne çıktığını 
söyledi. Küçükbaş yem satışlarının 
da %7,3 artışla 140 bin ton seviye-
lerinde gerçekleştiğini vurgulayan 
Kinay, “2020 yılı elde edilen üretim 
sonuçlarıyla oldukça başarılı geçti. 
Büyükbaş ve küçükbaş yemlerin 
dışında kalan tonajı ise kanatlı ve 
hububat yemleri oluşturdu.  2021 
yılında da sektör ortalamasının 
üstünde büyümeyi hedefledik” şek-
linde konuştu. 

“2020’DE EN BÜYÜK 
ATILIM ÜRÜN 

ALIMLARI OLDU”
Genel Müdür Kinay, Tarım Kre-

di Yemin 2020 yılında en büyük 
atılımı çiftçilerden 310 bin ton 
arpa, buğday ve mısır gibi tahıl 
ürünleri alımı yaparak gerçekleş-
tirdiğini belirterek, yıl içinde ya-
tırım programlarını aralıksız sür-
dürdüklerini kaydetti. 2019 yılında 
başladıkları yatırımları 2020 yılın-
da tamamlamanın haklı gururunu 
yaşadıklarını vurgulayan Kinay, 
yatırımlarının detaylarına ilişkin 
şu bilgileri verdi; 

“ÜRETIM 
KAPASITEMIZ 1.7 

MILYON TONA ÇIKTI”
“Yatırımları tamamlayarak üre-

time başladığımız Şanlıurfa ve 
İzmir-Tire şubelerimiz ile 500 bin 
ton/yıl kapasite artışı gerçekleş-
tirdik. Yine 2020 yılında Sakarya 
şubemizi baştan aşağı yeniledik. 
Gerçekleştirdiğimiz çelik silo yatı-
rımları ile toplam silo kapasitemizi 
127 bin ton seviyesine ulaştırdık. 
Balıkesir şubemizde 2 bin met-
rekare kapalı alana sahip bakım 
onarım tesisi yatırımını başlattık. 
Diğer şubelerimizde yaptığımız 
revizyonlarla yıllık üretim kapa-
sitemizi 1 milyon 700 bin ton/yıl 
seviyesine çıkardık. Kırklareli’de, 
yeni yapacağımız fabrikamız için 
45 bin m2 arsa yatırımını gerçek-
leştirdik.”

AR-GE’YE BÜYÜK 
YATIRIM 

TK Yem Genel Müdürü Kinay, 
AR-GE yatırımlarının şirketin ge-
leceği açısından büyük önem taşı-
dığına dikkat çekerek “Ayrıca, 2019 
yılı içerisinde faaliyete almış oldu-
ğumuz AR-GE merkezimiz ile la-
boratuvarlarımız yemde kullanılan 
ve hammaddelerin kalite kontrol 
kriterleri çerçevesinde güvenli bir 
şekilde alınmasına imkan tanıyor. 
Bunun dışında söz konusu alım-
larla ilişkili olarak depolanmasına 
ayrıca bununla birlikte üretilen 
yemlerin piyasaya çıkmadan önce 
yem kriterlerine uygun olup olma-
dığının kontrolünü sağlamaya baş-
lamış bulunmaktayız” dedi.

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi 
Kinay, üretim ve kapasite artışında başarılı bir yılı 
daha geride bıraktıklarını belirterek, “Yaklaşık 
1 milyon 200 bin ton karma hayvan yemi 
üreterek yeni bir rekor daha kırdık. Büyükbaş 
yemlerin satışı 2019 yılına göre %7,3 artarak 1 
milyon tonun üstüne çıktı. Küçükbaş yemlerin 
satışı da %7,3 artışla 140 bin ton seviyelerinde 
gerçekleşti” diye konuştu. 

Tarım Kredi Yemde üretim artışı Tarım Kredi Yemde üretim artışı   
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Türkiye’de tarım sektöründe kooperatif-
çilik denildiğinde akla gelen ilk kurum 

olan Tarım Kredi ailesi büyümeye devam edi-
yor. Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve 
bestekar Coşkun Sabah, Kütahya Bölge Birli-
ği faaliyet alanında yer alan Eskişehir Tarım 
Kredi Kooperatifine ortak oldu. Eskişehir’de 
yumurta üretim tesisi kurmak isteyen ünlü 
müzisyen, Tarım Kredi ortağı olarak koope-
ratif avantajlarından yararlanmayı tercih etti.

TARIMIN ÖNEMINI 
ANLADIK

Ortaklık işlemlerinin tamamlanması için 
Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifine gelen 
sanatçı, Türkiye Tarım Kredi Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır 
ve Kütahya Bölge Müdürü Serhat Özübek 
ile görüştü. Kendisine gösterilen ilgi ve ala-
kadan son derece memnun olduğunu dile 

getiren Sabah, “Tarımın, gıda sektörünün 
ne denli önemli olduğunu yakın zamanda 
bir kez daha idrak ettik. Ben de hem yatırım 
amacıyla hem de örnek olmak maksadıyla 
böyle bir teşebbüste bulundum. Kooperatif 
yetkilileri de oldukça yakından ilgilenerek 
yardımcı oldular. Türkiye’nin en büyük çift-
çi ailesinin sunmuş olduğu imkânlardan 
tüm çiftçilerimiz faydalanmalı” dedi.

Coşkun Sabah’ın ortaklık işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından sanatçıyı tebrik 
eden Başkan Köksal Kacır, Tarım Kredi or-
taklığının hayırlı olması temennisinde bu-
lundu. Tarım Kredinin, tarımsal üretimin 
her alanında ülke çiftçisinin yanında yer 
aldığını belirten Başkan Kacır kooperatif 
çalışanlarının mesai mefhumu gözetme-
den çalıştıklarını ifade etti. 

Sevilen sanatçı Sabah, daha sonra koope-
ratif personeliyle fotoğraf çektirdi.

Coşkun Sabah Tarım Kredi ailesine katıldıCoşkun Sabah Tarım Kredi ailesine katıldı
Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun 
Sabah, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak oldu. Eski-
şehir’de yumurta üretim tesisi kurmak isteyen Sabah, ortağı 
olduğu Tarım Kredi’nin Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi oldu-
ğunu belirterek, bu ailenin parçası olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi.
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arım Kredi Kooperatifleri bünyesinde 
görev yapan 9 müfettiş yardımcısı için 
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan-
lığınca yazılı ve sözlü yeterlik sınavı 
düzenlendi. Hukuk, Tarım Kredi Ko-
operatifleri ve Üst Kuruluş Mevzuatı, 
Muhasebe, Teftiş İnceleme ve Soruştur-
ma Usullüleri konularında yazılı sınav 
ve sözlü mülakat yapıldı. Sınavı başarı 
ile tamamlayan müfettiş yardımcıları 
müfettiş olarak görev yapmaya hak ka-
zandı.

Müfettişliğe hak kazanan adaylara, Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz,  Rehberlik ve Teftiş 
Kurulu Başkanı Mustafa Odabaşoğlu, 

Başkan Yardımcıları İrfan Çalışan ve Ze-
keriya Serhat Dişli’nin bulunduğu tören-
le yeterlik belgeleri takdim edildi.

Müfettişliğin, devamlı gelişime açık 
bir meslek olduğunu belirten Genel Mü-
dür Poyraz, müfettişliğe hak kazanan 
adaylara yaptığı konuşmada şunları söy-
ledi; “Bir kurumun yönetimi açısından 
Rehberlik ve Teftiş son derece önem arz 
etmektedir. Teftişi yapan kişilerin görev-

lerini tarafsız ve liyakatli bir şekilde yeri-
ne getirmesi gerekmektedir. Bunun yanı 
sıra, aynı zamanda rehberlik hizmetini 
de ifa etmelilerdir. Yani sadece denet-
leme mantığı ile değil, buna ek olarak 
kooperatifçilerin şikayetlerini, sorunla-
rını dinleyerek, takip ederek ve bu doğ-
rultuda çözüm önerileri sunarak onlara 
rehberlik hizmeti de vermemiz lazım. 
Bundan sonraki süreçte de bundan önce 

olduğu gibi haktan ve adaletten ayrıl-
madan karar vererek çalışmalarınızı en 
adil şekilde yapacağınıza inancım tam-
dır. Bizler de kurum olarak bu süreçte 
ve sonrasında daima sizlerle birlikte ku-
rumumuzun daha hızlı gelişimine katkı 
sağlayacak çalışmalara zaman ayıraca-
ğız. Genel Müdürlük olarak sorunların 
çözümünde elimizden gelen her şeyi 
yapmaya hazırız.”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili Musa Takımcı, Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz ve Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Okan Ateş, Konya 
Bölge Birliğine ziyarette bulundu. Genel 
Müdür Poyraz ve beraberindekiler bölge 
birliği çalışanları ile görüştü, Bölge Mü-

dürü Fatih Zekeriya Yerlikaya’dan faali-
yetler hakkında bilgi aldı.

Poyraz ve beraberindekiler daha sonra 
Konya Bölge Birliği faaliyet alanında yer 
alan Altınekin Tarım Kredi Kooperati-
fini ziyaret ederek 2020 yılında tahsilat 
başarısı gösteren kooperatif müdür ve 
yetkililerine teşekkür belgesi takdim etti.

Müfettiş Yardımcılığı yeterlik Müfettiş Yardımcılığı yeterlik 
sınavı yapıldısınavı yapıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığında görev yapmak-
ta olan ve üç yıllık yetişme 
dönemlerini tamamlayan 9 
müfettiş yardımcısı için yeterlik 
sınavı düzenlendi.

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Musa Takımcı ve Genel Müdür Dr. 
Fahrettin Poyraz, Konya Bölge Birliğini ziyaret ederek, 
2020 yılında tahsilatta başarı gösteren kooperatif çalı-
şanlarına teşekkür belgesi takdim etti.

Genel Müdür Poyraz’dan Genel Müdür Poyraz’dan Konya Bölge’ye ziyaretKonya Bölge’ye ziyaret
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stanbul’da 21-26 Eylül’de gerçekleştirilecek 
olan Türkiye’nin en büyük teknoloji etkin-
liği TEKNOFEST’te helikopter tasarımı 
ve model uydu gibi yarışmaların yanı sıra 
tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet 
edecek. TEKNOFEST’te, gençlerin milli 
teknoloji geliştirme ve üretmeye yönelik 
ilgilerinin artırılması amacıyla yarışmalar 
düzenleniyor. Bu yıl organizasyon kapsa-
mında 33 dalda yarışmalar yapılacak. Bu 
yıl tarım teknolojileri ve tarımsal insansız 
kara aracı yarışmaları Türkiye Tarım Kre-
di Kooperatifleri teknoloji şirketi TAR-
NET’in desteğiyle gerçekleştirilecek.

TARIM TEKNOLOJISI 
PROJELERI YARIŞACAK

Bu çerçevede, tarım teknolojileri ala-
nında düzenlenecek yarışmalar, akıllı 
tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme 
sistemleri, sera otomasyon sistemleri, 
tarımda drone teknolojilerinin kullanıl-
ması, otomatik dümenleme sistemleri, 
dijital feromon tuzak teknolojileri, erken 
uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolo-
jileri alt başlıklarında gerçekleştirilecek. 
Tarım teknolojileri alanındaki yarışmada 
birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira ve 
üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

TARIMSAL INSANSIZ 
KARA ARACI 

GELIŞTIRILECEK
Tarımsal insansız kara aracı yarışmasıy-

la, adayların karada hareket eden robot-
larla tarımda verimliliği artırma projeleri 
geliştirmeleri ve otonominin bu alandaki 
katkılarını keşfetmeleri hedefleniyor. Ya-
rışmada geliştirilecek projelerin yabani 
otla mücadele etmesi gerekiyor. Bu kate-
goride birinci olana 30 bin lira, ikinciye 20 
bin lira ve üçüncüye 10 bin lira ödül tak-
dim edilecek.

BAŞVURULAR 28 
ŞUBAT’TA SONA ERDI

İstanbul’da 21-26 Eylül’de gerçekleştiri-
lecek TEKNOFEST’teki yarışmalar için 
başvurular 28 Şubat’ta sona erdi. Yarışma-
da ön eleme aşamasını geçen takımlara 
toplam 5 milyon liranın üzerinde malze-
me desteği sağlanacak. Dereceye girenlere 

ise 4 milyon liranın üzerinde ödül veri-
lecek. TEKNOFEST kapsamında Akıllı 
Ulaşım, Eğitim Teknolojileri, Hack İstan-
bul, Jet Motoru Tasarım, Model Uydu, 
Savaşan İHA, Roket, Robotik, Sanayide 
Dijital Teknolojiler, Turizm Teknolojileri, 
Türkçe Doğal Dil İşleme, İletişim Tekno-
lojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji ve İn-
sansız Su Altı Sistemlerinin de aralarında 
olduğu yarışmalar gerçekleştirilecek.

GEÇTIĞIMIZ YIL BÜYÜK 
ILGI GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen yarış-
maya 763 proje başvurusu gelmiş, finale 
kalan 32 takım tarım teknolojileri konu-
sunda hünerlerini sergilemişti. Tarım ve 
teknolojiyi bir araya getirerek üretim sü-
recinde yaşanan problemlere çözümler 
üretmeye çalışan finalistlerden 2020 yılı 
birinciliğini Ragribot Takımı kazandı. 
“Mobil Uygulama Kontrollü Tarım Ro-
botu” projesi ile birinciliğin sahibi olan 
Ragribot takımı, ödülünü Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldı. İkinciliği, çay hasadı için geliştirilen 
“Uzaktan Kontrollü Hasat Makinesi” ile 
Algan Teknoloji takımı alırken, Üçüncü-
lüğü BTUSECT takımı aldı. Geçtiğimiz 
yıl yarışmaya gösterilen ilgiden mutluluk 
duyduklarını kaydeden Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genle Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, “Bizim TEKNOFEST’teki amacı-
mız, gençlerimizi bu alana yönlendirmek 
ve farkındalık çalışması yapmak. Tabi ki 
yarışmalarda arkadaşlarımız birçok ürü-
nü buraya getiriyorlar, belki biz buradaki 
ürünleri yarın ticarileştireceğiz. Asıl ama-
cımız tarım teknolojilerinde farkındalığı 
oluşturmak, yani bir şekilde gençlerimi-
zin bu alana katılmasını sağlamak” diye 
konuştu.

“MAKSIMUM VERIM 
IÇIN TARIMLA 
TEKNOLOJIYI 

BULUŞTURUYORUZ”
Tarımla teknolojiyi buluşturma nok-

tasında son yıllarda büyük atılımlar yap-
tıklarını belirten Poyraz, “Teknolojideki 
değişim ve dönüşüm, hayatımızın her 
alanına nüfuz etmiş durumda. Bundan 

bütün sektörler gibi tarım sektörü de et-
kileniyor. Ülkemizde tarımın en büyük 
paydaşlarından biri olarak, tarımda geli-
şen teknolojilerin kullanımının artırılma-
sı, böylece bu topraklardan maksimum 
verimin sağlanması planlarımız arasında 
yer alan bir konuydu. Tarım Kredi olarak 
tarımda verimliliği artırmak ve teknolo-
jinin sağladığı kolaylıkları ortaklarımıza 
sunmak için projeler geliştiriyoruz. Zirai 
İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile özellikle 
ilaçlama noktasında geleneksel yöntem-

lerin dışında bir alternatif oluşturarak 
maliyetleri aşağıya çekme konusunda bir 
çalışma yaptık. Üretim yapılan araziler 
de uydudan TARKİP uygulaması enteg-
rasyonumuz ile takip edilebiliyor. Yapay 
zekâ teknolojilerini de kullanarak yap-
tığımız uydu haritalama ile çiftçilerimiz 
üretimlerindeki kalite ve verimliği artı-
rabilmektedir. Bu ve benzeri teknolojik 
çözümlerimizi artırmayı, gençlerimizi de 
teknolojiye yönlendirmeyi, hedefliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST tarımdaki yeniliklere TEKNOFEST tarımdaki yeniliklere 
öncülük ediyoröncülük ediyor

İ

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEK-
NOFEST kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tekno-
loji şirketi TARNET’in desteğiyle tarım teknolojileri ve tarımsal 
insansız kara aracı yarışmaları düzenleniyor. TARNET, tarım 
teknolojileri alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşarak 
tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesini ve yeni fikirlerin or-
taya çıkmasını hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan “Kilis keçisi”nin ıslahı ama-

cıyla yürütülen “Halk Elinde Küçükbaş 
Hayvan Islah Projesi” ve “Gen Kay-
naklarını Koruma Projesi” sayesinde 
kentteki yerli ırk keçi sayısı 7 yılda 50 
binden 115 bine çıktı. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü tarafından Kilis keçi-
sinin et ve süt veriminin artırılması, ni-
telikli damızlık ihtiyacının karşılanması, 
yetiştiricilerin gelirlerinin yükseltilerek 
ülke ekonomisine artı değer sağlanması 
amacıyla 2013’te “Halk Elinde Küçükbaş 
Hayvan Islah Projesi” ve “Gen Kaynak-
larını Koruma Projesi” başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Kilis keçisi 
ıslah edilip verimleri artırılarak bölge 
çiftçisinin hizmetine sunuldu..

ÜRETICILER DE 
MEMNUN

Üretici İbrahim Halil Töremişoğlu da 
Kilis keçisinin diğer ırklara göre daha 
verimli olduğunu ve verilen desteklerle 
sürüsünü büyüttüğünü ifade etti.

Töremişoğlu, çocukluğundan beri 
çobanlık yaptığını belirterek, “Toplam-
da 350 hayvanımız var. 2015 yılından 
beri proje kapsamında destek alıyoruz. 
Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Keçi 
başı yıllık 100 lira alıyoruz.” dedi.

“Kilis keçisi” ıslah edildi, “Kilis keçisi” ıslah edildi, 
hayvan sayısı katlandıhayvan sayısı katlandı
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Bu farkındalık projelerinin başrolünü eğitim alanı-
na veren TARNET, Akıllı Tarım Atölyeleriyle gelecek 
nesilleri odağına alıyor. Çocukların hayal gücü ve ye-
teneğini, tarım teknolojileriyle bir araya getiren TAR-
NET, eğlenerek öğrenmenin en güzel yolu olan “kutu 
oyunlarıyla”  dünyayı kurtaracak yeni kahramanlarını 
bekliyor.

TARNET, yeni nesil eğitim hareketi olan Akıllı Ta-
rım Atölyeleri kapsamında iki farklı kutu oyunu ile 
çocukların dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Biri Dün-
yanın İlk Tarım Teknolojileri Kutu Oyunu olma özelliği 
taşıyan  “Lider Çiftçi”  diğeri ise  ekosistem besin 
zinciri üzerine kurgulanmış “Ekosistem” oyunu ola-
rak karşımıza çıkıyor. 

TARNET’İN YENİ KUTU OYUNLARI İLE 
ÇOCUKLAR 

ÜRETMENİN KEYFİNE VARIYOR

TARNET Akıllı Tarım Atölyeleri’nin amacı toprağı 
seven, kendine güvenen çocukları bir araya geti-
rerek, öğrenerek keşfetmenin ve üretmenin keyfine 
varmalarını sağlamak.  

İnsanın ve doğanın birlikte kazanacağı, bir gele-
cek tasarımıyla yola çıkan TARNET Akıllı Tarım Atöl-
yeleri, Lider Çiftçi Oyunuyla çocukların kendi toprağı 
üzerinde değer kurarak, tarım teknolojileriyle tanış-
tırırken bir yandan da üretmenin keyfine varmasını, 
sorumluluk ve özgüvenle geleceğin lider çiftçilerini 
toprakla yakınlaştırmak istiyor. 

TARNET’in diğer bir kutu oyunu ise Ekosistem. 
Besin zincirini tema olarak belirleyen Ekosistem 
oyunu, çocukların canlı ve cansız varlıkları ayırt et-
mesini ve canlıların temel ihtiyaçlarının neler oldu-
ğunu keşfetmesini sağlarken; aynı zamanda doğayı 
sevmeyi, korumayı içselleştiren kâşiflerin; çevresine 
duyarlı ve bütünü algılayan bireyler olma yolunda 
ilerlemesini amaç ediniyor.

TARNET, “Tarımda Teknoloji Hamlesi”ni yaşam ve teknolojiyle buluş-
turmaya devam ediyor. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlıla-
ra her yaşa özel projeler üreterek “Tarım Teknolojileri” farkındalığını 
artırmayı amaçlıyor.

TARNETTARNET Akıllı Tarım Atölyeleri Akıllı Tarım Atölyeleri  
Geleceğin Lider Çiftçilerini YetiştiriyorGeleceğin Lider Çiftçilerini Yetiştiriyor
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2020 yılında 2 milyon ton üzerinde rekor 
satışla ülkemizdeki kimyevi gübre talebinin 
üçte birini tek başına karşılayan GÜBRE-
TAŞ, kuruluş misyonu doğrultusunda ta-
rımsal verimliliği artırmaya yönelik ürün 
ve hizmetlerini genişletmeye de devam 
ettiriyor.

2021 yılına yeni hedeflerle başlayan 
GÜBRETAŞ, bu dönemde uluslararası 
gübre piyasasındaki emtia ve hammadde 
fiyat artışlarından kaynaklı sektördeki arz 
ve tedarik sıkıntısını aşmak için öncü rolü-
nü sürdürüyor. Bu kapsamda sektörde fiyat 
istikrarının sağlanmasını hedefleyen GÜB-
RETAŞ, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübre 
taleplerinin karşılanması için üretim ve 
tedarik alanında tüm imkanlarını seferber 
ederek operasyonel faaliyetlerini planlanan 
şekilde aralıksız gerçekleştiriyor.

Şirketin öncelikli misyonunun tarımsal 
üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği 
sağlamak olduğuna dikkat çeken GÜB-
RETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumak-
lı, sektördeki güncel gelişmeler hakkında 
bazı değerlendirmelerde bulundu.

Son 5 yıllık ortalamaya bakıldığında 
ülkemizde yılda 6 milyon ton civarında 
gübre tüketimi gerçekleştiğini belirten 
Genel Müdür Yumaklı, “Kimyevi gübre 
sektöründe üç temel hammadde var; azot, 
potasyum ve fosfat... Ne yazık ki sektörle 
ilgili bu temel yeraltı kaynakları ülkemizde 
bulunmadığı için büyük oranda yurtdışın-
dan ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tür-
kiye olarak dünyadaki gübre tüketiminde 
sadece %1,5 paya sahip olduğumuz ve bu 
gübrelerin hammadde ihtiyacının da yak-
laşık %90’ını yurtdışından karşıladığımız 
göz önüne alındığında, sektörün ulusla-
rarası piyasalardaki arz ve fiyatlara göre 
şekillendiği görülür. Üstelik yurtdışından 
döviz ile ithal ettiğimiz bu ürünleri, iç pi-
yasada TL olarak üreticiye ulaştırmak da 
hammadde fiyatlarındaki dalgalanmanın 
yanı sıra döviz kurlarıyla ilgili finansal 
riskler getirebilmektedir” dedi.

GÜBRETAŞ’ın tarımsal üretimin sürdü-
rülebilirliği için her zaman ürün bulunur-
luğunu sağlamaya öncelik verdiğine dikkat 
çeken Genel Müdür Yumaklı, “Bitki bes-
leme ürünleri, birim alandan maksimum 
verim alınacak şekilde tarım üretimin 
sürdürülmesi ve ülke nüfusunun gıda arz 
güvenliğinin sağlanması adına en temel 
girdilerden biridir. Yapılan araştırmalara 

göre tarım girdi maliyetleri içinde %15-20 
civarında paya sahip olan gübre, tarımsal 
verimlilik artışına ortalama %50 civarında 
katkı sağladığı için tüm dünyada önemli 
bir yere sahip. Pazar payıyla sektöre liderlik 
eden şirketimiz, tarımsal üretimdeki güb-
re ihtiyacının %30’dan fazlasını tek başına 
karşılamakta. Bu başarı, çiftçiye sağladığı-
mız kaliteli ürün ve hizmetlerin yanında 
en öncelikli prensibimizin kesintisiz gübre 
tedarikini sürdürmek olmasının bir sonu-
cudur” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI FIYAT 
ARTIŞLARI VE SALGIN 
NEDENIYLE YAŞANAN 

KISITLAR
Gübre fiyatlarının sadece yurtiçindeki 

döviz kuru hareketlerine göre belirlenme-
diğini, aynı zamanda büyük oranda ulus-
lararası piyasalardaki gübre hammadde 
fiyatları, küresel arz-talep imkanları ve son 
bir yılda küresel salgın etkilerine göre şe-
killendiğini vurgulayan Yumaklı, “Geçen 
yıl başlayan küresel Kovid-19 salgını nede-
niyle gübre hammadde fiyatlarında da yük-
seliş trendi yaşanmakta. Biz de buna karşı 
üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerinde ge-
rekli aksiyonları almaktayız” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uluslara-
rası piyasalarda kimyevi gübre fiyatlarının 
ortalama %60’tan fazla ve navlun-nakliye 
maliyetlerinin ise %50’nin üzerinde artış 
gösterdiğine dikkat çeken Genel Müdür 
Yumaklı, “Bununla birlikte gübre ham-
maddesi üreten bazı ülkelerin kendi iç 
pazarlarını öncelemeleri ve ihracata kısıtla-
malar getirmeleri nedeniyle dünya genelin-
de gübre tedarikinde sorunlar yaşanmakta-
dır. Örneğin üre gübresinde sezon öncesi 
yapılan bağlantıların bir kısmı, bu global 
üreticiler tarafından iptal edilmiştir. Buna 
rağmen şirket olarak sektör liderliğinin 
getirdiği sorumlulukla üretim planlama-
mız ve aylar öncesinde yaptığımız tedarik 
planlarında alternatif çözüm yöntemlerini 
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Ana hissedarı Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleriyle oluşturduğu güç-
lü işbirliği sayesinde GÜBRETAŞ, 
Kovid-19 salgını sürecinde özellikle 
çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her tür-
lü gübreyi yüksek kalite ve uygun 
fiyatla sunarak çiftçilerin yanında 
olmaya devam ederken, pazardaki 
liderliğini de güçlendiriyor.

de kullanarak çiftçilerimize gübre tedariki 
sağlama sözümüzü yerine getirmekteyiz. 
Tedarik sıkıntısı olan bazı klasik ürünlerin 
yerine ikame ürün olarak Ar-Ge tecrübe-
mizle geliştirilen özel ürünleri sunarak da 
çiftçinin işini kolaylaştırdık” dedi.

GÜBRETAŞ – TARIM KREDI 
IŞBIRLIĞIYLE SEKTÖRDE 

ÖRNEK UYGULAMA
GÜBRETAŞ’ın ana hissedarının Tür-

kiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım 
Kredi Kooperatifleri olduğunu belirten İb-
rahim Yumaklı, “GÜBRETAŞ’ın %75 his-
sesi Tarım Kredi Kooperatiflerine ait olup, 
kalan %25’i ise Borsa İstanbul’da işlem 
görmektedir. Bu yönüyle kendimizi %100 
halkın şirketi olarak görüyor ve bunun so-
rumluluğunu yerine getirmek için daha 
büyük bir eforla çalışıyoruz. Ticaret ve 
sermaye piyasası kanunlarına göre faali-
yetlerini yürüten GÜBRETAŞ, bir anonim 
şirket olarak kâr ve zararından ortaklarına 
karşı sorumludur. Bununla birlikte GÜB-
RETAŞ, Tarım Kredi’nin bitki besleme ala-
nındaki şirketi olması nedeniyle bu alan-
da önemli bir role sahiptir. 2001 yılından 
beri devam eden başbayilik sözleşmesiyle 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kimyevi 
gübrede tek tedarikçisi olan GÜBRETAŞ, 
bu stratejik işbirliği çerçevesinde sektörde 
ürün bulunurluğunu garanti altına almak, 
yılın tamamı için tedarik yönetimini sür-
dürmek ve çiftçiler lehine fiyat rekabetiy-
le sektörde dengeleme açısından tarımsal 
üretimin sürdürülebilirliğine katkılar sağ-
lamaktadır” diye konuştu.

Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ arasındaki 
işbirliğinin tedarik planlama açısından 
sektöre örnek olacak bir uygulama oldu-
ğunu belirten Yumaklı, aksi halde bu ka-
dar yüksek hacimli bir üründe çiftçinin 
kimyevi gübre ihtiyaçlarının zamanın-
da karşılanmasının operasyonel açıdan 
mümkün olamayacağına dikkat çekti. Bu 
operasyonel planlama sayesinde GÜBRE-
TAŞ’ın son yıllarda istikrarlı şekilde artan 

satışlarını geçen yıl 2 milyon ton üzerine 
çıkarmayı başardığını hatırlatan İbrahim 
Yumaklı, “Ürün bulunurluğuyla ilgili 
vurgulanması gereken bir diğer husus 
ise Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ’ın Türki-
ye’nin 81 ilinde tarım yapılan her noktaya 
dağıtım yapmasıdır. GÜBRETAŞ, kendi 
ürettiği ve yüksek verim artışı sağlayan 
bitkiye özel ürünlerinin de arasında yer 
aldığı 120’den fazla gübre çeşidiyle 1.620’si 
Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere 
2.750 satış noktasında üreticilere hizmet 
sunmaktadır. Diğer kooperatif ve birlik-
lerin, bölgesel ya da dönemsel faaliyet 
göstermeleri nedeniyle üreticilerin tüm 
taleplerini tam olarak karşılaması müm-
kün olamamaktadır” diye konuştu.

Genel Müdür Yumaklı, “Ürünler ve 
hammaddeler birkaç ay öncesinden tedarik 
edilirken sadece o günün fiyat hareketleri 
değil, bunların yanı sıra dönemsel ekono-
mik gelişmeler, tarım ve gübre sektöründe 
ilgili sezona yönelik öngörüler, ürünlerin 
uzun yıllar fiyat ortalaması, stoklama ma-
liyetleri, finansman giderleri gibi birçok 
konu değerlendirilerek satın alma kararı 
verilmektedir” diyerek, GÜBRETAŞ olarak 
çiftçilere en uygun fiyatlarla gübre sağlaya-
bilmek için alternatif tedarik yöntemleri de 
kullandıklarını belirtti.  Yumaklı, “Sektörde 
zaman zaman fırsat alımı olarak nitelenen 
bir tedarik şekli söz konusudur. GÜBRE-
TAŞ da şartlar uygun olduğunda fırsat 
alımları yapıp paçal maliyetlerini minimize 
ederek, çiftçiye daha uygun fiyatlarla yılın 
12 ayında da kesintisiz olarak ürün sunma 
çabasını sürdürmektedir” dedi. 

Bu zorlu dönemde Tarım Kredi ve GÜB-
RETAŞ’ın işbirliği sayesinde çiftçilerin kü-
resel salgına rağmen 2020 yılında ihtiyaç 
duydukları kimyevi gübreleri uygun fiyata 
ve zamanında temin ettiklerini belirten 
Yumaklı, içinde bulunduğumuz 2021 ilk-
bahar sezonunda da Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin ortaklarına piyasadaki en uy-
gun fiyata ürün tedarikini sürdürdüklerini 
belirtti.

GÜBRETAŞ tarımsal üretimde öncülüğünü 
sürdürüyor
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Mısır, dünyada en fazla üretimi yapılan tahıl bitkisidir. USDA’nın 9 Şubat 2021 tarihli 
Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri Raporu’na göre 2019-2020 üretim döne-
minde dünya genelinde 1.116 milyon ton mısır, 764 milyon ton buğday ve 497 milyon 
ton pirinç üretildiği tahmin edilmektedir.

Gerek tanesi gerekse de silaj elde etmek için yetiştirilen mısır, insan beslenmesinin yanı sıra 
hayvan yemi olarak, sanayinin değişik kollarında (un, yağ, konserve, nişasta, nişasta bazlı tatlan-
dırıcılar gibi) ve endüstride (etanol, temizlik malzemeleri, ilaç, tekstil, kozmetik sanayi) hammad-
de olarak kullanılabilmesinden dolayı pek çok ülkenin tarımsal ürün deseninde yer almaktadır. 

Ülkemizde tanelik mısır yetiştiriciliği TÜİK verilerine göre yıllar itibarıyla üretim alanları 
ve üretim miktarları dereceli olarak değişmekle birlikte son 5 yıllık süreçteki değişimler şöyle 
gerçekleşmiştir: 

2020 yılı tahminlerine göre de ülke genelinde 6,5 milyon ton mısır üretimi yapıldığı öngörül-
mektedir. Tablodan da görüleceği gibi 5 yıllık ortalama verim, 938,8 kg/dekar şeklindedir. Or-
talama verim değerlerinin düşük olmasının yanında ülkemizde önder üreticilerin bölgelerine 
göre değişmekle birlikte 1.500 - 1.800 kg/da verim alabilmektedirler. Damla sulama sistemi ile 
üretim yapan bilinçli üreticiler dengeli besleme sayesinde dekardan 2.200 kg ürün hasat edebil-
mektedirler. Birim alandan alınan verim miktarı arttıkça bitkinin topraktan kaldıracağı besin 
maddelerinin miktarları da artmaktadır. 

Mısır bitkisinin yetişme alanlarını, sulama imkânı ve yağış miktarı belirler. Güneş ışığını en 
çok değerlendiren bitkiler arasında yer alan mısır, birim alanda fazla miktarda kuru madde 
oluşturduğundan topraktan fazla miktarda besin maddesi kaldırır. Buna bağlı olarak da bitki-
nin beslenmesi yani gübrelenmesi önem kazanmaktadır. 

Toprak bakımından fazla seçici olmamakla birlikte hafif kumlu ve çok killi bünyeli topraklar 
dışındaki tüm topraklarda mısır tarımı yapılabilmektedir. Toprak asitliği yönünden nötr (pH 
6-7) olan hemen her toprakta yetişir.  Toprak tuzluluğu bakımından tuzsuz, organik maddesi 
iyi, az-orta kireçli ve tınlı topraklar mısır için ideal olup, taban suyu seviyesinin yüksek olmadı-
ğı, iyi drenajlı ama yeterli suyu da tutabilen topraklar istenilmektedir. 

Toprak asitliği bakımından pH’sı yüksek alkali karakterde bulunan topraklar için kükürt 
uygulaması yapılmalıdır. Bunun için toz kükürt kullanılması, kükürdün etkin fayda sağlaması 
açısından önemlidir. Toprak pH’sını düşürmek için Turkan Kükürt kullanılabilir.  

Toprak organik maddesi bakımından zayıf topraklarda organik madde miktarını arttırmaya 
yönelik olarak K-Humat ve Humas-15 gibi toprak düzenleyici kullanılabilir. 

Mısır bitkisi birinci ürün veya ikinci ürün yetiştirilme imkanına sahip olmakla birlikte tane-
lik ve silajlık olarak da yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tanelik ve silajlık olmasına göre besin mad-
desi ihtiyacı değişiklik gösterse de dekardan kaldırdığı saf bitki besin maddeleri miktarı dekar 
başına 1.500 kg verim hedefine göre aşağıdaki gibidir. Silajlık mısır yetiştiriciliğinde, bitkinin 
toplam yaş ağırlık miktarına göre ek azotlu gübreleme yapılmalıdır. 

Mısır yetiştiriciliğinde başlangıç gübrelemesinin ekimden önce veya ekimle birlikte yapılma-
sı gerekmektedir. Başlangıç gübrelemesi için azot, fosfor ve potasyumu birlikte içeren kompoze 
ürünler tercih edilmelidir. Kompoze gübrenin çinko ve kükürt de içermesi, bitki gelişimi yö-
nünden önemlidir. Mısır bitkisi ilk gelişim dönemlerinde çinkoya ihtiyaç duyduğundan kul-
lanılan taban gübresi çinko içermiyorsa, bitkinin 2-8 yapraklı dönemlerinde çinko beslemesi 
yapılmalıdır.

Mısır bitkisi için azot ihtiyacının karşılanmasında azotlu gübrelemenin %75’lik kısmı 6-8 
yapraklı dönemden itibaren çiçeklenme dönemi sonuna kadar uygulanması, kalan %25’lik kıs-
mının ise dane dolum döneminden olgunlaşma dönemine kadar yapılması gerekmektedir. Bit-
kinin azot ihtiyacının yüksek olması nedeniyle üst gübrelemede yüksek azot içeren Süper İnci 
gübresi kullanılmalıdır. Yavaş salınım teknolojisi içeren Süper İnci gübresi, toprak üstü yüzey 
uygulamalarında yağış ve sulama gerçekleşmediğinde buharlaşma yoluyla oluşacak azot kayıp-
larını %60 oranında engellemektedir.

Potasyum ihtiyacının yaklaşık %80’nini vejetatif dönemde alan bu bitki, kalan potasyum ihti-
yacını da generatif dönemde verilecek potasyum gübrelemesi ile tamamlar. 

MISIRA ÖZEL TABAN GÜBRESI: 13.24.12+(10SO3)+ME
Mısır bitkisi için özel geliştirilmiştir. Altı çeşit bitki besin maddesi ile zengin bir içeriğe sahip-

tir. Bitkinin azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını dengeli bir şekilde bünyesinde bulundururken, 
mısır tanesinin kalitesine önemli katkısı olan kükürdün yanı sıra çinko ve demir de içeren baş-
langıç gübresidir. 

POTASMAG 
Yüksek oranda potasyum ve magnezyum içerir. İçeriğindeki potasyumla ürünlerin dolgun 

ve kaliteli olmasını sağladığı gibi, magnezyumla da fotosentez ürünlerinin kuru madde birik-
tirmesini sağlar. 

SLOWFERT SÜPER INCI
Ürenin bünyesine su alıp parçalanmasını geciktirerek amonyuma dönüşümünü engelleyen 

NBPT inhibitörü ile azot kayıplarını önler. Yeteri kadar yağışın olmadığı durumlarda toprak 
yüzeyinde iki hafta kaybolmadan kalabilmektedir. 

AMONYUM SÜLFAT 
Amonyum formunda azot içermesi ile yüksek pH’lı topraklarda yetişen bitkilerin kök bölge-

sindeki pH’yı düşürerek toprağa uygulanan bitki besin maddelerinden bitkilerin faydalanması-
nı sağlar. Ekimle birlikte uygulanabileceği gibi üstten uygulama da yapılabilir. 

UAN-32
Üç farklı azotu bünyesinde bulunduran yüksek azot oranına sahip bir gübredir. Farklı azot 

kaynaklarından dolayı hızlı etki gösterir. Sıvı olması nedeniyle uygulama kolaylığı sağlar. Dam-
lamadan uygulanabileceği gibi yapraktan da uygulama imkanı verir.   

K-SMART 
Yüksek oranda potasyum içeren sıvı bitki besin maddesidir. Olumsuz iklim koşullarında kar-

şı bitkiye direnç kazandırır. Bitkilerin çabuk olgunlaşmasını sağlar. Damla sulama sistemleriyle 
birlikte yapraktan da uygulama imkanı verir. 

FORCEFULAMINO 
Bitkisel menşeili aminoasit içeren Forcefulamino, bitkilerin aşırı ya da düşük sıcaklık, 

kuraklık, su yetersizliği gibi abiyotik nedenlerle strese girdiği ve gelişimin yavaşladığı dö-
nemlerde uygulandığında uyarıcı etkide bulunarak azotlu bileşikler gibi çalışarak bitkilere 
etki eder.  

Mısır Yetiştiriciliğinde 
Bitki Besleme

HAZIRLAYAN
HAZIRLAYAN

Selçuk YILMAZ

Selçuk YILMAZ

GÜBRETAŞ

GÜBRETAŞ

 Bitki Besleme Kıdemli 

 Bitki Besleme Kıdemli 

Uzmanı
Uzmanı

Bitki    Azot (N) kg Fosfor (P) kg Potasyum (K) kg           Magnezyum (Mg) kg        Kükürt (S) kg     Çinko (Zn) gr         Bor (B) gr
Mısır            28         11         20   5,9   2,6            49,8  8,3  

TÜRKIYE’DE MISIR EKIM ALANLARI, ÜRETIM MIKTARI VE VERIMLER
YILLAR  2015/2016       2016/2017            2017/2018 2018/2019        2019/2020
Alan (Dekar)  6.881.699       6.800.192              6.390.844 5.919.003        5.919.000*
Üretim (kg) 6.400.000       6.400.000              5.900.000 5.700.000        6.500.000*
Verim (kg/da)  930       941                 923 963        1098*
* TÜİK tahmini veriler

Gübreleme zamanı         Gübre cinsi                  Önerilen miktar (kg/da)
Ekimle birlikte veya ekimden önce       13.24.12+10(SO3)+Fe+Zn                  40

Gübreleme zamanı  Gübre cinsi  Önerilen miktar (kg/da)
Ekimle birlikte   POTASMAG                    14

Gübreleme zamanı  Gübre cinsi           Önerilen miktar (kg/da)
Ekimle birlikte   Amonyum Sülfat           14
6-11-15 yapraklı dönemler ile süt olum dönemi   Amonyum Sülfat           14

Gübreleme zamanı  Gübre cinsi   Litre/da.
6-11-15 yapraklı dönemler  UAN-32    19,5
ile süt olum dönemi  (Damlamadan)  

Gübreleme zamanı Gübre cinsi Önerilen miktar (Damlamadan 1 ton su ile cc)
Çıkıştan 10-15 gün  FORCEFULAMİNO 400 
sonra hasada kadar

Gübreleme zamanı                 Gübre cinsi Önerilen miktar (kg/da)
6-11-15 yapraklı dönemler ile süt olum dönemi   Slowfert Süper İnci   13,5






