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TARIM KREDİDEN

1.5 MİLYAR TL’LİK
ÜRÜN ALIMI
§

§

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde
Bölge Birlikleri ve Kooperatifler aracılığıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri ile üreticinin yanında olduğunu gösterdi.
Üreticiler ise ürünlerini kooperatiflere teslim etmenin memnuniyetini yaşarken, Tarım Kredi Kooperatifleri Eylül ayı sonu itibariyle 2019 yılını geçip
tarihinin en yüksek ürün alım bedeli olarak 1.5
milyar TL’ye ulaştı.
§ 5’te

Sabit Oranlı Kredi
çiftçinin yükünü
hafifletiyor

Tarım teknolojileri Tarım Kredi ile ilk kez TEKNOFEST’te

§

Tarım teknolojileri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET tarafından
bu yıl ilk kez düzenlenen tarım teknolojileri yarışmasıyla TEKNOFEST’te yer aldı. TARNET’in
tarım teknolojilerine ilişkin hazırladığı sistemler TEKNOFEST 2020’de sergilendi. § 3’te

§ Türkiye

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2019
yılında belli ürünlerde başlattığı sabit
oranlı kredi uygulamasını akaryakıt hariç
tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde
genişletti.
§ 4’te
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Tarım teknolojileri Tarım Kredi ile ilk kez TEKNOFEST’te
Türkiye’nin bilim
ve mühendislik
alanlarında yetişmiş
insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST 2020, Gaziantep’te
farklı etkinliklerle tamamlandı. Bu
yıl 100 binden fazla yarışmacının
başvurduğu organizasyona Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri, teknoloji şirketi TARNET’in sergilediği
projelerle damga vurdu.

G

aziantep’in ev sahipliğinde Ortadoğu Fuar
Merkezinde gerçekleştirilen dünyanın en
büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen
etkinliklerle tamamlandı. Festivalde, 21
farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 binin
üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist
olarak yarıştı.
“Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile
yola çıkan ve Türk insanının teknoloji
üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST’te tarım teknolojileri
üzerine çalışmalarını sürdüren Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET, hazırladığı sistemleri sergiledi.

TARIM VE TEKNOLOJIYI
BULUŞTURAN FIKIRLER
TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında düzenlenen pek çok yarışmanın finalistleri fuarda
projelerini tanıtma imkanı buldu. TARNET tarafından düzenlenen Tarım Teknolojileri yarışmasına gelen 763 başvurunun arasından finale
kalan 32 takım hünerlerini ortaya koydu. Finalistler tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek
üretim sürecinde yaşanan problemlere çözümler üretmeye çalıştı.
Tarım Teknolojileri Yarışmasında birinciliği Ragribot Takımı kazandı. “Mobil Uygulama
Kontrollü Tarım Robotu” projesi ile birinciliğin
sahibi olan Ragribot takımı, ödülünü Cumhur-
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başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
İkinciliği, çay hasadı için geliştirilen “Uzaktan
Kontrollü Hasat Makinesi” ile Algan Teknoloji takımı alırken, üçüncülüğü BTUSECT takımı aldı.

TARIMDA VERIMLILIK VE
TASARRUF IÇIN TEKNOLOJI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, yarışmaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Poyraz, “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3
Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Bayraktar’a ve tüm Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı çalışanlarına ve gönüllülerine,
paydaş kuruluşlara ve TARNET Tarım Teknolojileri Yarışma Alanı’nı ziyaret eden başta
sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, kurum yöneticilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabii en büyük
teşekkür ve tebriğimi finallere kalan ve kalamayan proje üreticisi yarışmacı gençlerimize
ve takımlarımıza yapıyorum. Aslında onların
hepsi bizim gönlümüzün birincisi oldu. Bizim
TEKNOFEST’teki amacımız, gençlerimizi bu
alana yönlendirmek ve farkındalık çalışması
yapmak. Tabii ki yarışmalarda arkadaşlarımız
birçok ürünü buraya getiriyorlar, belki biz
buradaki ürünleri yarın ticarileştireceğiz. Asıl
amacımız tarım teknolojilerinde farkındalığı
oluşturmak, yani bir şekilde gençlerimizin bu
alana katılmasını sağlamak” diye konuştu.

ZIHA’YLA MALIYET
AZALACAK VERIM ARTACAK
Tarım Kredi olarak tarımda verimliliği artırmak
ve teknolojinin sağladığı kolaylıkları Tarım Kredi
ortaklarına sunmak için projeler geliştirdiklerine
işaret eden Poyraz, şunları kaydetti: “Günümüz
dünyasında teknoloji her geçen gün yoğun bir
şekilde kullanılıyor. Özellikle tarımsal üretimde
verimlilik ön plana çıktı. Maliyetlerin aşağı çekilmesi hususunda yüksek teknolojik ürünler kullanılması önemli avantajlar sağlıyor. Biz de ZİHA
(Zirai İnsansız Hava Aracı) ile özellikle ilaçlama
noktasında normal geleneksel yöntemlerin dışında
bir alternatif oluşturarak maliyetleri aşağıya çekme
konusunda bir çalışma yaptık. ZİHA ile geleneksel
yöntemlere oranla süreyi dörtte bir oranında düşürüyoruz. ZİHA ile mayıstan temmuzun sonuna
kadar çeltikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve
ZİHA’da gördük ki ilaçta çok ciddi faydası oluyor.
Neredeyse yüzde 50’ye yakın ilaç tasarrufu sağladı.
En önemlisi de insan sağlığı. Çünkü traktörle ya da
elle ilaçladığınızda, bu zirai ilaçlar aynı zamanda
insan sağlığına zarar verebiliyor. Projemiz insan
sağlığı açısından büyük bir avantaj, çünkü ilaçlamayı tamamen makine yapıyor. İnsanların ilaçla
temasını sıfıra indiriyor. Bir diğer özelliği de su
tüketimini 10’da bir miktarda azaltıyor. Geleneksel
yöntemlerde ilacı verirken suyla karıştırmanız gerekmekte. Traktörle yapılan ilaçlama sırasında da
tarlada yüzde 5 oranında zayiat gerçekleşmekte. Bu
önemli bir oran. Türkiye’de yalnızca çeltik üretimini
ele alırsak, ZİHA kullanımıyla yıllık 75 milyon
lira gibi bir avantajımız ortaya çıkacak.”
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Sabit Oranlı Kredi çiftçinin
yükünü hafifletiyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 2019 yılında belli ürünlerde başlattığı sabit oranlı kredi uygulamasını akaryakıt
hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletti.

A

rtık tohumdan gübreye, yemden zirai ilaca
kadar tüm girdiler için sabit oran uyguladıklarını belirten Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin
Poyraz, “Tarım Kredi olarak amacımız tarımsal üretimde faizsiz bir sistem kurgulamak” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal
üretimde devamlılığı sağlamak ve üreticinin yanında yer almak üzere taşın altına
elini koyuyor. 2019 yılında yem, tohum
ve gübrede başlatılan sabit oranlı kredi
uygulaması, yeni düzenlemeyle birlikte
akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletildi.
Genel Müdür Poyraz, üreticilerin Tarım Kredinin sabit oranlı kredilerinden
yararlanabilmesi için mutlaka tarım sigortası (TARSİM) yaptırmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Üreticilerimizin
kullandıkları kredilerde vade sürelerine
göre ödeyecekleri maliyet baştan belirlendiği için vade sonu ödenecek borç tutarı kendilerine kredi kullandırıldığı anda
bildirilmektedir. Üreticilerimizin ihtiyaç
duyduğu işletme ve yatırım kredilerinin
sabit oranlı olarak bu kapsamda kullanıma sunulmuştur” diye konuştu.
Kooperatif ortaklarının kredi oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan
olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek
için geçen yıl tarımsal girdilerin temininde
sabit oranlı kredilendirme uygulamasını
başlattıklarını hatırlatan Poyraz, uygulama

kapsamında şimdiye kadar 150 bin üreticiye toplam 1 milyar 750 milyon TL tutarında
sabit oranlı kredi kullandırıldığını söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarının uygun koşullarda finansmana
erişimi için piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerini belirten Poyraz,
“Halihazırda akaryakıt haricindeki tüm
tarımsal girdilerde sabit oranlı kredinin
üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 6,5;
dört yıla kadar vadeli olarak kullandırılan
yatırım kredilerinde ise kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 9’dur” dedi.

“ÜRETICI SABIT
ORANLI KREDIDEN
MEMNUN”
Ortaklarına sabit oranlı işletme ve yatırım
kredileri başlıkları altında iki tip kredi imkanı sağladıklarını vurgulayan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Sabit oranlı işletme kredileri kapsamında 1 yıla kadar vadeli, yatırım kredilerinde
ise 4 yıla kadar vadeli olarak kredi kullandırılmaktadır. Sabit oranlı işletme ve yatırım
kredilerinde, üreticiler kredi kullandıkları
tarih itibariyle vade sonunda ödeyecekleri
borç tutarını, yatırım kredilerinde sonraki
yıllarda ödenecek taksit tutarlarını bilmektedirler. Bu uygulama ile ortaklarımız için
vade sonunda ödemeleri gereken borç tutarı
baştan bilindiği için güvensizlik ve risk ortadan kalkmış ve memnuniyet sağlanmıştır.”

“HEDEFIMIZ FAIZSIZ
BIR MODELE GEÇMEK”
Genel Müdür Poyraz, hedeflerinin Tarım
Kredide faizi minimuma indirmek hatta sıfırlamak olduğunun altını çizerek, “Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığıyla yürütülen koordineli çalışmalarla
kullandırdığımız kredilerde oranları sabitledik. Kullandırdığımız sabit oranlı kredi
miktarı artarak devam edecek” dedi.
Tarım Kredi olarak tarımsal üretimde faizsiz bir sisteme geçmek için çalışmalarının
devam ettiğini söyleyen Poyraz, “Bu anlam-

da sigortacılık alanında Bereket Tekafül ile
ilk adımı attık. Geleneksel sigortacılığın aksine tekafül sistemi İslami finans ilkeleri ile
tam uyumlu faizsiz bir anlayışla çalışmaktadır. Tekafül sigortacığılı, kooperatifçlikte
olduğu gibi yardımlaşma, dayanışma ve
paylaşımı amaçlayan sigortalıların, katılımcı
kimlikleriyle dahil oldukları havuz modelidir. Geleneksel sigortacılıktan farklı olarak
tekafül havuzunda hasar sonrası oluşacak
bakiye üzerinden prim iadesi imkanı bulunmakta, fonlar ise faizsiz yatırım araçlarında
değerlendirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ BİST-30 Endeksinde
GÜBRETAŞ’ın Borsa İstanbul’daki GUBRF koduyla işlem gören hisseleri,
1 Ekim 2020’den itibaren BİST-30 endeksinde yerini aldı.

T

ürkiye’nin bitki besleme sektöründeki ilk ve öncü şirketi olan GÜBRETAŞ’ın son yıllardaki operasyonel ve finansal başarısı, Borsa İstanbul’daki hisse performansına da
yansıdı. Bunun neticesinde GÜBRETAŞ, Borsa İstanbul’da
işlem gören şirketler arasında işlem hacmi ve piyasa değeri
en yüksek 30 şirketin ortak performansının ölçümlenmesi
amacıyla oluşturulan BİST-30 endeksine dahil edildi.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ
Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Yıllardır geliştirdiği
verimlilik artırıcı ürünleri, örnek oluşturan hizmetleri
ve önemli tesis yatırımlarıyla tarım sektöründe öncü
rolünü sürdüren GÜBRETAŞ, aynı zamanda İMKB’nin
faaliyete başladığı 3 Ocak 1986’da borsada halka arz edi-

len ilk şirketler arasında yer almaktadır. Bu yönümüzle
tarım sektörünün yanı sıra finans sektörünün de önemli
halkalarından biriyiz” dedi.
İbrahim Yumaklı, “Ana hissedarı Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri olan GÜBRETAŞ’ın hisselerinin yüzde 25’i borsada işlem görmektedir. Bu açıdan biz kendimizi ‘yüzde 100 halkın
şirketi’ olarak tanımlıyoruz. Şirketimizin operasyonel ve
finansal başarılarının borsada işlem gören bu paylarımıza yansıması, finansal paydaşlarımız açısından memnuniyet verici. Devam eden yatırımlar tamamlandığında
Türkiye’nin en büyük şirketleri arasındaki yerimizin
daha da yükseleceğine inanıyoruz” diye konuştu.
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Tarım Krediden 1.5 milyar TL’lik
ürün alımı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde Bölge Birlikleri ve Kooperatifler aracılığıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetleri ile üreticinin yanında
olduğunu gösterdi. Üreticiler ise ürünlerini kooperatiflere
teslim etmenin memnuniyetini yaşarken, Tarım Kredi Kooperatifleri Eylül ayı sonu itibariyle 2019 yılını geçip tarihinin
en yüksek ürün alım bedeli olarak 1.5 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 yürüttüğü sözleşmeli üretim
ve ürün değerlendirme 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
Kooperatifleri, ürün alımları ile yine çiftçinin ilk adresi oldu.

990 KOOPERATIFIMIZLE
ÜRÜN ALIYORUZ
Tarım Kredi Kooperatifleri, 2019 yılında toplamda 1 milyar 250 Milyon TL bedelle 760 bin ton ürün alımı gerçekleştirirken, sözleşmeli üretim modeli ile 6 bin
800 üreticiden kooperatifleri aracılığıyla
300 bin ton ürünü 400 milyon TL bedelle aldı. Tarım Kredi, 2019 yılında ürün
alım faaliyetlerini ise 990 kooperatifte

sürdürürken, üreticinin de umudu oldu.
Üreticilerden 2019 yılında 138 bin ton yaş
meyve sebze alımı yapılırken, ortaklardan
alınan ürün çeşidi 255’e ulaştı. Bu yıl içinde en az 300 çeşit ürünün kooperatiflerce alınması planlanırken, 2020 yılı hasat
heyecanının başlamasıyla birlikte alınan
ürün miktarları şu şekilde gerçekleşti:

HEDEF 2.5 MILYAR TL
ÜRÜN ALIMI
Tarım Kredi Kooperatifleri, Eylül ayı
sonu itibariyle 355 milyon TL bedelle 271
bin ton arpa, 266 milyon TL bedelle 133 bin
ton yaş meyve sebze, 264 milyon TL bedelle
70 bin ton ayçiçeği, 180 milyon TL bedelle
102 bin ton buğday, 71 milyon TL bedelle
30 bin ton çiğ süt, 70 milyon TL bedelle 52
bin ton dane mısır, 52 milyon TL bedelle 17
bin ton çay başta olmak üzere toplam 780
bin ton ürünü 1 milyar 495 milyon TL bedelle üreticilerden aldı. Tarım Kredi, 2020
yılı itibariyle de 1 milyon 600 bin ton ve 2.5
milyar TL tutarında ürün alımı hedefi ile
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

‘ÜRÜN ALIMLARIMIZ
ARTARAK SÜRECEK’
Ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini değerlendiren Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, “Kurumsal olarak tarımsal üretimde devamlılığı sağlarken,
tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı
ürünlere ulaşması açısından bir denge
unsuru olarak çalışıyoruz. Amacımız özel
sektörle rekabet etmek değil, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır” dedi. Ürün
alımlarını hızlandırdıklarını vurgulayan

Poyraz, “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 için de kendimize
2.5 milyar liralık satın alma hedefi koyduk. Ürün alımlarımız artarak sürecek,
birkaç yıl içinde bu rakamı 5 milyar liraya
taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Kayseri Bölge ürün alımında
48 bin tona ulaştı
Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat illeri genelinde hububat ve bakliyat alımı yapan Kayseri Bölge Birliği; arpa,
buğday ve bakliyat alımlarında 48 bin tona ulaştı. Alınan ürünün yaklaşık değeri ise 100 milyon lirayı geçti.

K

ayseri Bölge Birliğine bağlı kooperatifler 20
bin tonluk çelik silo depolama kapasitesi ile
bölgede hububat alımı konusunda önemli
bir yer sahip. Tarım Kredi Kooperatiflerinin
iştiraki olan Tarım Kredi Yem ve Tarım Kredi
Birlik şirketleri ile yapılan koordineli çalışma
sonucunda, bu yıl çiftçilerden alımı gerçek-

leştirilen ürünlerin tutarı 2019 yılına oranla
yaklaşık yüzde 66 arttı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri
Bölge Müdürü Mustafa Odabaşoğlu; “Arpa,
buğday ve bakliyat alımlarında bölgede
önemli derecede söz sahibi olan kooperatiflerimiz, bu ürünlerin birçoğunu üreticinin

tarlasından teslim alarak üreticileri nakliye
masrafından da kurtarmaktadır. 2020 yılı
ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yaklaşık 33 bin ton arpa, 10
bin ton buğday ve 5 bin ton bakliyat olmak
üzere toplam 48 bin ton ürün alımı yapıldı.
Her zaman olduğu gibi bu alım sezonunda

da, mesai saatleri içerisinde olduğu gibi mesai saatleri dışında da bütün personelimizle
ortaklarımız ve diğer çiftçilerimizin hizmetindeyiz.” dedi.
Kayseri Bölge Birliğince, ürün alım faaliyetlerinde yıl sonuna kadar 150 milyon TL’lik
alım hedefleniyor.

6
Başkan Kacır’dan Ankara Bölge
Birliği kooperatiflerine ziyaret

Tarım Kredide sınav heyecanı

İ
T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal Kacır Ankara Bölge Birliğine bağlı
kooperatifleri ziyaret etti.
Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Er-

soy, Ankara, Çankırı ve Kastamonu illeri
kooperatiflerini ziyaret ederek incelemelerde
bulundular. Ankara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit’in de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Kacır
ve Başkan Vekili Ersoy yetkililerle görüşerek;
kooperatif faaliyetleri ve ortak ürünlerinin
değerlendirilmesiyle ilgili bilgi aldılar.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki birim
kooperatiflerde görev yapan aday personele yönelik daimi kadro eğitimi ve
sınavı yapıldı.

nsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından, Sakarya, İzmir, Kayseri, Samsun,
Trabzon, Malatya ve Şanlıurfa Bölge Birliklerinde
Aday Personel veya Aday Ziraat Mühendisi olarak görev yapan 115 personele yönelik kadro eğitimi ve sınavı düzenlendi.
Eğitim programında yer alan tüm derslerin videoları ve ders notları Tarım Kredi Kooperatifleri eğitimcileri tarafından katılımcıların Eğitim Portal’dan temin
edebilecekleri şekilde hazırlanarak adayların erişimine açıldı. Katılımcıların kursu bu haliyle uzaktan eğitim şeklinde alabilmelerine imkân sağlanırken ayrıca
programda yer alan Muhasebe, TKK Kredi Mevzuatı
ve TKK Çalışma Mevzuatı dersleri için de kayıtlı ders
videolarına ek olarak Uzaktan Canlı Bağlantıyla Kadro Eğitimi düzenlendi.

Susam
alımında
hedef 2 bin ton
T
arım Kredi Kooperatifleri bünyesinde yer alan Bölge Birliklerinin hizmet alanlarında başlayan ürün alımları
tüm hızıyla sürüyor.
Antalya Bölge Birliği, çalışma alanı
içerisinde bulunan kooperatifleri aracılığıyla ürün alımları yaparak üreticileri
destekliyor. “Sözleşmeli üretim kapsamında ekimden hasada kadar çiftçimizin
yanındayız” sloganıyla hareket eden Antalya Bölge Birliğine bağlı Taşağıl Tarım
Kredi Kooperatifi de susam alımlarına
başladı. Serik ve Manavgat yöresinden
yapılan susam alımları için bu yıl 2 bin
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Uzaktan canlı bağlantıyla düzenlenen eğitimde, TKK
Çalışma Mevzuatı Eğitim Müdürü Emre Murat Odacıoğlu, TKK Kredi Mevzuatı Merkez Birliği Uzmanı Deniz Özünegüven, Muhasebe Yönetmen Yardımcısı Ahmet Arslan tarafından anlatılırken eğitimin program
yöneticiliğini ise Eğitim Müdürlüğü Yönetmen Yardımcısı Aysel Seyhan üstlendi. Eğitimlerin ardından Türkiye genelinde sınav merkezi olarak belirlenen; Malatya,
Trabzon, Kayseri, Samsun ve İzmir Bölge Birliklerinde
eş zamanlı yapılan yazılı sınav ve mülakatlarda aday personel daimi kadroya geçmek için ter döktü. Yazılı sınavların ardından gerçekleştirilen mülakatlarda oluşturulan
komisyonlarda; Malatya Bölge Birliğinde İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa komisyon başkanı, Bölge Müdürü Yusuf Karabatak ve Bölge Müdür Yardımcısı
Mustafa Koçak komisyon üyesi olarak yer aldı.

Yağlık ayçiçeği
alımları sürüyor

S

ivas Bölge Birliği çalışma alanı içerisinde bulunan kooperatifler de ürün alımları yaparak
üreticileri destekliyor.
Tokat ilinde hizmet veren İğdir, Yalınyazı, Akçakeçili, Reşadiye, Turhal, Zile, Bahçebaşı, Yıldıztepe, Değirmenli, Dökmetepe, Pazar, Söngüt ve
Üzümören Tarım Kredi Kooperatiflerince 2020
yılı ürün alımı kapsamında gerçekleştirilen yağlık
ayçiçeği alımında rakam 3 bin tona ulaştı.

ton hedefleniyor. Alınan susamlar Tarım
Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TK
Birlik tarafından tahin ve tahin helvası
yapımında kullanılıyor.

Ürün alımlarıyla hasat döneminin oldukça
yoğun mesaiyle geçtiğini dile getiren Antalya
Bölge Müdürü Yakup Kasal, çalışmalarından
dolayı bölge birliği personeline teşekkür etti.

M

Ilk fındıklar Tarım Krediye

F

ındık alımına başlayan Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği Karasu ilçesinde bulunan ürün alım noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hasat döneminde üreticilerin ilk adresi olan Tarım Kredi, çiftçilerin herhangi bir mağduriyet
yaşamaması adına randevu sistemiyle yürüttüğü ürün alımında ortaklarının yanında olmayı sürdürüyor.
Üreticilerin fındığını aracısız bir şekilde pazara ulaştırabilmesi
için Tarım Kredi Kooperatiflerinin sorumluluk aldığını belirten
Sakarya Bölge
Müdürü Fırat
Sungur, Bölge
Birliğine bağlı
kooperatiflerden fındığını
teslim etmek
isteyen çiftçilere de nakliye
desteği sunduklarını kaydetti.

Tarladan sofralara
gelen tazelik

ersin Bölge Birliğine bağlı Anamur Tarım
Kredi Kooperatifi tarafından ürün değerlendirme kapsamında ortak Muhammed Bulut’tan
alımı yapılan 20 bin adet avokado tüketiciye ulaştırmak üzere ulusal market zincirlerine sevk edildi.
Avokado alımının yapıldığı Anamur Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret eden Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, ürün alımı noktasında yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek;
“Ortaklarımızın ürünlerinin değerlendirilmesi
amacıyla yeni pazarlama kanallarının bulunabildiği her ürünün alımı için ortaklarımıza gerekli
desteği vereceğiz.” dedi.
Bölgede avokadonun dalından koptuğu tazelikte
market zincirleri vasıtasıyla tüketicilerin sofralarına ulaşmasında aracıları ortadan kaldırdıklarını
belirten Güler, eli nasırlı ülke çiftçisini Türkiye’nin
en büyük çiftçi ailesine ortak olmaya davet etti.
Güler, ürün alımı ile ilgili ürün çeşitlerini artırmayı planladıklarını kaydederek; avokado alımı
noktasında büyük bir özveri gösteren kooperatif
personeline teşekkür etti.
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“Ortaklarımızı mağdur etmedik”
Tarım Kredi
Kooperatifleri Konya
Bölge Birliği,
4 ilde faaliyet gösteren
104 kooperatiﬁ ile
bölge çiftçisine hizmet
götürmeye
devam
ediyor.

B

ölge Birliğinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Konya Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, “Konya Bölge Birliği olarak; arpa, buğday,
ayçiçeği, pancar ve bakliyat olmak üzere çok
çeşitli bir ürün desenine sahibiz. Çiftçilerimizin gübre, mazot, yem, tohum ve zirai
ilacına kadar bütün taleplerini karşılıyoruz.
Son dönemde uygulamaya konulan sabit
oranlı kredi uygulaması ile çiftçilerimizde
ciddi bir memnuniyet oluştu. Hasat zamanı
olduğu için ürün değerlendirme faaliyetlerimiz ön plana çıkmış durumda. Öncelikle biz
sezona haziran ayındaki arpa alımı ile başladık. Ortaklarımızdan 58 bin ton civarında
arpa alımı gerçekleştirdik. Ardından ekmeklik ve makarnalık buğday ile devam ettik ve
yaklaşık 25 bin ton civarında buğday aldık”
diye konuştu.

PIYASAYI REGÜLE
ETMEYE ÇALIŞIYORUZ
Konya Bölgede bu yıl ilk kez ayçiçek alımı
da gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Asalıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Konya Bölgede özellikle sulu tarıma geçtikten sonra ürün değişiklikleri oluştu. Bunların başında da mısır ve ayçiçeği geliyor.
Ayçiçek alımında da ilk yıl olmasına rağmen
15 bin tonluk alım gerçekleştirdik. Niğde
tarafında da fasulye ve barbunya ile hasat
devam ediyor. Yakın zamanda aynı bölgede
patates alımlarına da başlayacağız. Patates
noktasında zincir marketler ile çalışıyoruz.
Bunun yanında bölgemizde hayvancılık oldukça gelişmiş durumda. Üreticilerimizin
talebi olan silajlık mısır ve yonca tedarikini
de aksatmadan devam ettiriyoruz. Hem ortak ürünleri değerlendiriyor, hem de piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz.”
Çiftçilerin ürün değerlendirme faaliyetinden oldukça memnun olduğuna vurgu yapan Asalıoğlu, “Ürün alımlarıyla ilgili olumlu tepkiler alıyoruz. Bu bir arz talep meselesi.
Alıcı ne kadar çok olursa üreticilerimizin
ürettiği ürünler de değerli hale geliyor. Bu
sene genel anlamda bütün ürünlerimizde
çiftçilerimiz verilen fiyatlardan memnun,
kazançları iyi. Ortak ürünlerinin değerini

bulması bizlere de gurur veriyor. Ortaklarımızdan aldığımız ürünleri öncelikle kendi
iştiraklerimizde değerlendiriyoruz. Özellikle arpada yem fabrikalarımızın ihtiyacı
olan ürünleri tedarik ediyoruz. Bakliyat ve
sütte ise ortaklarımızdan aldığımız ürünleri
kooperatif marketler vasıtası ile vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bunu yaparken de gıda
enflasyonu ile mücadeleyi ön planda tutuyoruz. Buna ek olarak özel sektör ve zincir
marketlerle yaptığımız işbirlikleri ile üretici
ve sanayici arasında bir köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz” dedi.
Pandemi sürecindeki tarımsal faaliyetler
hakkında da bilgi veren Bölge Müdürü Asalıoğlu, “Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ama bildiğiniz
gibi tarımsal üretimin durması söz konusu
değil. Pandemi sürecinden bu yana hiç bir
kooperatifimizi kapatmadık, üreticimizin
mağdur olmaması için çalıştık. 65 yaş üstü
çiftçilerimizin sokağa çıkma yasağı oldu zaman dahi söz konusu ortaklarımızın mazot,
gübre, tohum ihtiyaçlarını kapılarına kadar

Konya Bölge Müdürü
Mücahit ASALIOĞLU

İklim çeşitliliği sayesinde pek
çok bitkinin yetiştiği Konya’nın
uçsuz bucaksız arazilerinde
buğday başta olmak üzere arpa,
dane ve silajlık mısır gibi hububat ürünlerinin yanı sıra pek
çok sebze ve meyvenin yetişmesi,
Türkiye’nin ürün zenginliğini
gösteriyor.
Türkiye’nin en fazla tarım alanına sahip ili olan Konya, “tahıl
ambarı” olarak biliniyor. Konya,
buğday üretimindeki birinciliğinin yanı sıra şeker pancarı ve
kuru fasulye üretiminde de önde
gelen iller arasında yer alıyor.
getirdik. Tam hasat zamanı olduğu için hiç
bir ortağımızı mağdur etmedik. İhtiyaçlarını
zamanında karşıladık ve bütün kooperatiflerimiz faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdi” açıklamalarında bulundu.

Samsun Bölgede 4 çelik silonun temeli atıldı

Samsun Bölge Birliğine bağlı Alıcık Tarım Kredi Kooperatiﬁnce Taşova ilçesinde yapılan
toplam 8 bin ton kapasiteli 4 adet çelik silo inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi.

T

emel atma törenine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, Bölge
Müdür Yardımcısı Harun Murat Çakın, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım Kredi Yem Taşova Fabrika Müdürü Cengiz
Ceylan ve kooperatif yetkilileri katıldı.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı
Bayram Öztürk birer konuşma yaparak, temeli atılan siloların
Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Taşova’ya hayırlı olması temennisinde bulundular.
Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın da yaptığı konuşmada;
Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerin girdi ihtiyaçlarını kar-

şılamasının yanı sıra üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi
ve alımı noktasında da önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.
Apaydın, özellikle Amasya ilini tarımsal potansiyeli dolayısıyla önemsediklerini ve yörede üretilen arpa, mısır ve ayçiçeği
gibi ürünlerin alımını yaparak iştirak şirketlerin hammadde
ihtiyaçlarını doğrudan çiftçiden karşıladıklarını belirtti.
Apaydın, yapılan silo yatırımının yine Taşova’da bulunan bir
diğer Tarım Kredi yatırımı olan yem fabrikasının hammadde
ihtiyacının depolanması noktasında da önemli bir görev üstleneceğini kaydetti.
Konuşmalar ve okunan duaların ardından beton dökümü
gerçekleştirildi.
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Tarım Krediyle çalışan
üretici memnun

T
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Türkiye genelinde Eylül
ayında başlayan salçalık
domates hasadı tüm hızıyla
devam ederken, Tarım Kredi
Kooperatifleriyle çalışan üreticiler ﬁyatlardan memnun.
Konya’nın Ereğli ilçesinde
salçalık domatesin kilosu
30 kuruştan satılırken,
Tarım Kredi Kooperatifleri
ortaklarından, kalitesine
göre 50 kuruşun üzerinde
ürün alıyor.

ürkiye’nin salçalık domates üretimi merkezi olan Bursa, Uşak,
Manisa, Balıkesir gibi illere Konya ve ilçeleri de eklendi.
Tarladan toptan ortalama kilogram fiyatı 30 kuruş civarında
çıkan salçalık domates, Tarım
Kredi Kooperatifleri ortakları
için bu yıl daha karlı hale geldi.
Konya Bölge Birliğine bağlı
Ereğli, Bor, Niğde, Bahçeli, Zengen ve Altunhisar Tarım Kredi
Kooperatifleri ortaklarından kalitesine göre kilogramı 50 kuruş
ve üzerinde ürün alıyor. Kooperatifler şu ana kadar üreticilerden
5 bin ton salçalık domates aldı.

KONYALI ÜRETICI
MUTLU
Tarım Kredi Kooperatiflerinin
salçalık domates alımından do-

layı ortakların son derece memnun olduğunu ifade eden Ereğli
Tarım Kredi Kooperatifi Yetkilisi
Sedat Kaygısız, sözleşmeli üretim
modeli kapsamında ortaklarla
anlaşma yaptıklarını belirterek,
ortakların istekleri doğrultusunda avans da verildiğini söyledi.

FIYATLARI
TARIM KREDI
BELIRLIYOR
Yılbaşından itibaren sözleşmelerin yapıldığını hatırlatan
Kaygısız, “Yaptığımız sözleşme
ile ortaklarımız ne kadar kazanacaklarını ekim sırasında biliyorlar. Ürün bedelleri hemen hesaplarına geçiyor. Kazançlarına göre
kendilerini ayarlayabiliyorlar ve
bu durumdan hepsi son derece
memnun. Çünkü fiyatları fabri-

Ereğli Tarım Kredi Kooperatifi Yetkilisi Sedat Kaygısız ve Yüksek Ziraat
Mühendisi İrem Ayaz, hasat yapan domates üreticileriyle birlikte incelemelerde bulundu. Hasadı yapılan salçalık domatesler kantarlarda
tartılarak Tarım Kredi personeli tarafından teslim alındı.

kalar değil, Tarım Kredi olarak
biz belirliyoruz. Tarım Kredi olarak biz de alınan ürünleri Tarım
Kredi Birlik ve özel anlaşmalar
yapılan firmalara veriyoruz.”
dedi.

PARALAR PEŞIN
VERILIYOR
Çiftçilerin fiyat beklentilerinin taleplerinin altında kaldığını
ifade eden Ereğli Tarım Kredi
Kooperatifi ortağı Durmuş Ali
Gedikli (27), “Ama genel olarak
baktığımızda bu yıl Tarım Kredi
Kooperatifleriyle sözleşme yapan
domates üreticisi para kazandı.
Borçlarımıza ödeme kolaylığı
sağlandı. Paralarımız peşin olarak ödendi.” dedi.

TARIM KREDI
ÇIFTÇI IÇIN
GARANTI
Gedikli, şunları söyledi: “Ben
genç bir çiftçiyim. Piyasayı Tarım Kredi sayesinde öğrendim.
Salçalık domates için sözleşme
imzaladık. Piyasa da fabrikaların 30 kuruşa aldığı ürünü
Tarım Kredi benden 50 kuruşa
aldı. Malımı değerinde sattım.
Çalışan arkadaşlar bana yol
gösterdi. Bütün girdilerimi karşılamış oldular. 5 yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Tarım Krediden
kaliteli girdiler aldım ve bütün
ürünlerimi Tarım Kredi üzerinden sattım. Diğer çiftçilerimize
önerim sağla-solla uğraşmayın Tarım Krediye gelin. Tarım
Kredi çiftçi için garanti.”

Salça fabrikaları ile sebze işleyen üreticilerin
talep ettiği salçalık domates son yıllarda
Konya ve çevresinde bolca ekilmeye başlandı.
Rekolte ve ürün kalitesi bakımından tarlalara
ekilebilecek ürünler arasında önde gelen salçalık
domates, damlama sulama sistemi sayesinde
daha da verimli hale geliyor.

**********

ABD, Çin, İspanya, İtalya ve Yunanistan,
Türkiye’nin salçalık domates ve salça üretiminde
önemli rakipleri. İspanya, İtalya ve Yunanistan
kuraklık nedeni ile bu sektörden çekilirken,
oluşan boşluk bölgede tarlada üretim yapan
çiftçiler tarafından daha yoğun ekim yapılarak
doldurulmaya çalışılıyor.

**********

Salçalık domates rekoltesinin bu yıl 500 bin
tonun üzerinde olduğu ve bunun büyük bir
kısmının hasat edildiği ifade ediliyor.
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Niğde’nin meşhur sarı patatesi
Tarım Krediyle daha değerli
Y

Türkiye’de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde’de 210 bin dekar alanda ekimi yapılan
kışlık patateste hasat dönemi sona doğru yaklaşıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge
Birliği, Bor, Gölcük ve Hüyük kooperatifleri olmak üzere 3 merkezde patates alımı yapıyor.

azlık patates hasadının ardından üreticiler
kışlık patates hasadı için tarlada. Türkiye’nin
önemli patates üretim merkezlerinden olan
Niğde yöresinde bu yıl 700 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği, Niğde’ye bağlı ilçe ve köylerde
alımlarını sürdürüyor. Ortaklardan bugüne
kadar yaklaşık 3 bin 400 ton patates alımı

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan
bir yolculuk

gerçekleştirildi. Kasım ayına kadar sürecek
hasat için sabahın ilk ışıklarıyla başlayan
çalışmalar öğle saatine kadar devam ediyor.
Niğde’nin Yeşil Gölcük Kasabasında patates üretimi yapan Memduh Aslan (52),
150 dönümlük tarım arazisinde patates
sökümü yapıldığını belirterek, “Kışlık ve
tohumluk patates için, bir tonluk çuvallara
dolduruyoruz. 30 kiloluk çuvallarda olan-

lar ise Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla marketlerde satılacak” dedi.
İnsan gücüyle hasat yaptıklarını belirten
Aslan, “Traktör patatesi toprak altından
söküyor ve arkasından işçilerimiz iki farklı
grupla patatesleri çuvallıyor.” diye konuştu.
Eskiden ürünlerini satmak için tüccara
ezildiklerini ancak son 5 yıldır yetiştirdiği
bütün ürünleri Tarım Kredi Kooperatifle-

rine verdiğini ifade eden Aslan, sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “Tarım Kredi bizden alıp
ulusal marketlere veriyor. Patates, hububat
ve bakliyatımı alıyorlar. Çok faydalanıyoruz. Özellikle son 5 yıldır bize çok şey kazandırdı. Tarım Kredi malımızı değerinde
alıyor. Kesinlikle mağdur etmiyor ve bu
bizi mutlu ediyor. Çalışmaktan son derece
memnunum.

Depolarda 1,5 milyon ton patates saklanabiliyor

Yılda yaklaşık 1,5 milyon ton patatesin saklanabildiği Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma soğuk hava depolarında
da yeni sezon ürünü için hazırlık yapılıyor.
Meşhur Niğde patatesi
rengini bu bölgenin toprağından alıyor. Uzun
yıllardır bölgede yetiştirilen patates, yöre insanı
tarafından Kumpir Patatesi olarak adlandırılıyor.
Yani: ‘Kumun Piri’ kaliteli, lezzetli ve sarı rengiyle
bilinen bir patates.

Kış aylarında Akdeniz bölgesinden gelen limonun piyasaya sürülmesi ve
geçen yıldan kalan patateslerin depolardan ayıklanmasının ardından
taze ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunulmak üzere depolanacak.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden tırlarla getirilen patates, bölgedeki kayadan oyma depolara konuluyor. Bölgede bulunan bin 140 kayadan oyma
doğal soğuk hava deposu, ortam koşulları nedeniyle sezonuna göre limon
ve patatesin bozulmadan saklanmasına imkan tanıyor.
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Model üretimle tarımda yüksek verim

GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü “model üretim alanı” çalışmalarında elde
edilen sonuçlar bol verimli ve yüksek kaliteli hasatlarla üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bilinçli tarım ve bitki
beslemeyle ilgili GÜBRETAŞ önderliğindeki çalışmada Tarım Kredi iştiraklerinden TAREKS’in “Albayrak” isimli danelik mısır
tohumu kullanılırken, bitki koruma ürünleri de TARKİM’den sağlandı. Bu sinerji sayesinde yüksek verime ulaşıldı. Uygulama
aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinin güç birliği açısından da önemli bir örnek oldu.

G

ÜBRETAŞ’ın son yıllarda ağırlık verdiği tarımsal danışmanlık çalışmaları kapsamında
2020 yılında KKTC’de 2 ve Türkiye genelinde 29 noktada 17 farklı tarımsal bitki için
model üretim alanı oluşturuldu. Kovid-19
salgınına rağmen model üretim alanlarında
uygulanan etkili gübreleme programlarının
sonucu başarılı hasatlar yapılmaya devam
ediliyor.
Kahramanmaraş’ta kurulan mısır model
üretim alanında verim ve kaliteyi artırmak
amacıyla GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin danışmanlığında uygulanan programda Tarım Kredi iştiraklerinden TAREKS’in
“Albayrak” isimli danelik mısır tohumu
kullanılırken, bitki koruma ürünleri de
TARKİM’den sağlandı. Türkiye ortalamasının üzerinde verime ulaşılan model üretim
alanında dekardan 1.720 kg mısır hasat edildi. Böylece bölge ortalamasına göre 620 kg/
da, üretici uygulamasına göre ise 530 kg/da
daha fazla mısır hasadı gerçekleşti.

UYGULAMASI NASIL
YAPILIYOR?
“Model üretim alanı” çalışmasında öncelikle uzman ziraat mühendisleri, deneme ekimi yapılacak araziden GPS konum
kayıtlarıyla toprak numunesi alarak GÜBRETAŞ’ın uluslararası akreditasyona sahip
laboratuvarlarında analize gönderiyor. Laboratuvarda ortaya çıkan toprak analiz sonuçlarına göre uzman ziraat mühendisleri
model uygulama yapılacak araziye özel bitki
besleme programları hazırlıyor.
Ekim öncesinden başlayıp hasada kadar devam eden süreçte GÜBRETAŞ saha
ekipleri tarafından üreticiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verilerek, arazideki bitkinin

gelişimi her adımda yakından takip ediliyor.
Tüm ekim ve bakım aşamalarda bilimsel
veriye dayalı bilinçli tarım yöntemlerinin
uygulandığı model üretim alanlarında hasat zamanında üstün kaliteli ve bol verimli
sonuçlara ulaşılıyor. Bu sayede bilinçli ve
dengeli gübrelemenin üreticiler arasında
yaygınlaşmasını sağlanıyor.

KOÇANLAR DAHA DOLGUN
GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu model üretim
alanı uygulamalarından biri de Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirildi. Bölgedeki bir üreticinin arazisinin 10
dekarlık bölümünde yapılan mısır deneme
ekimi uygulamasında toprak analizi sonuçları, arazi ve bitki yapısı ve iklim şartları gibi
önemli faktörleri dikkate alınarak mısıra
özel bir bitki besleme programı oluşturuldu.
GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri gözetiminde yürütülen uygulamanın sonucunda hem
verim, hem de kalite açısından Türkiye ve
bölge ortalamasına göre yüksek sonuçlar
elde edildi.
2019 yılı TÜİK verilerine göre dekar başına ortalama 1.037 kg olan Türkiye verimi,
denemenin kurulduğu Kahramanmaraş’ın
Dulkadiroğlu ilçe genelinde bu yıl 1.0001.100 kg civarında gerçekleşti. GÜBRETAŞ’ın bitkiye özel besleme programı ile
model üretim alanında dekardan 1.720 kg
mısır hasat edildi. Arazi sahibi Ökkeş Çolak’ın aynı tarlanın diğer bölümünde kendi
yöntemleriyle uyguladığı şahit alandaki verim ise 1.190 kg oldu.
Bu sonuçlara göre etkili gübreleme programı ile bölgedeki mısır veriminden %55
daha fazla artış sağlandı.

GÜBRETAŞ’TAN TARIMIN
GELECEĞINE DESTEK
Yenilikçi ürünleri ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle sektöre öncülük
eden GÜBRETAŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de tarımın geleceğine destek olmayı
sürdürüyor.
2007’de başlattığı uygulamayla ziraat fakültelerinde eğitim gören belli sayıda ihtiyaç
sahibi ve başarılı çiftçi çocuklarına eğitim bursu veren şirket, bu alandaki akademik
çalışmaları teşvik etmek amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de burs imkanı sağlıyor.
Yeni eğitim yılında burs hakkı kazananlara 9 ay boyunca destek sağlayacak GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na, 23 Ekim 2020 gecesine kadar internet üzerinden başvuru
yapılabiliyor.
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya
lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.
Ayrıntılı bilgi www.gubretas.com.tr adresinde.

ARAZI SAHIBI
SONUÇLARDAN MEMNUN

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki arazi sahibi önder üretici Ökkeş Çolak,
“Yıllardır biz kendi geleneksel yöntemlerimizle tarım yapıyorduk. Bu çalışmada ise
öncelikle GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri
ise tarlamıza gelip toprağımızı tahlil ettiler
ve ona göre bir gübreleme reçetesi önerdiler. Bu sene hasatta, geçen yıllara göre daha
fazla randıman aldım. Ben de bundan sonra
öğrendiğim tekniklerle ürünlerimi yetiştireceğim. Bu verimli sonuçta emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” diyerek hasat sonrası
memnuniyetini belirtti.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim
Yumaklı, “Ülke tarımında verimliliği artırmak amacıyla kurulan şirketimiz, özellikle
son 15 yılda bu misyonunu daha etkin hale
getirmek çiftçi eğitim toplantıları, arazide gözlem ve reçetelendirme çalışmaları
ile model üretim alanı gibi uygulamalara ağırlık verdi. Teknolojik imkanlarla da
desteklediğimiz bu ücretsiz tarımsal danışmanlık faaliyetlerinde sektörde açık ara öncülüğümüzü sürdürmekteyiz. Çiftçilerimize yerinde örnek uygulamalar sunmak için
geliştirdiğimiz model üretim alanlarının
sayısını da yıldan yıla artırmaktayız. Ziraat
mühendislerimizin önder üreticilerle yakın
işbirliği yaparak gerçekleştirdiği bu deneme ekimi alanlarında, toprak analizine göre
oluşturulan besleme programını uygulayarak yüksek verimlere ulaşmaktayız. Üreticilerle el ele verilerek yürütülen örnek uygulamalarda elde ettiğimiz verim artışları,

bilinçli tarımın ve doğru bitki beslemenin
önemini de ortaya koymaktadır” dedi.
Bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri
kapsamında Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen ve üretici gelirleri açısından önem
taşıyan 15’den fazla tarımsal bitki için model
alan uygulaması yaptıklarına dikkat çeken
Yumaklı, “Dünyada en fazla üretilen tahılların başında gelen mısır, ülkemizde de farklı
coğrafi bölgelerde yaygın olarak tarımı yapılan temel bir bitkisel üründür. Mısır tarımında Türkiye genelinde geçen yılki dekar başı
ortalama verim 1.037 kg idi. Ancak GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerimizin yaptığı çalışmalar ve bitkiye özel gübrelerimiz sayesinde bu yıl Kahramanmaraş’taki arazide
bu oran, Türkiye ortalamasının yaklaşık %70
üzerine çıkarak dekar başına 1.720 kg olarak
gerçekleşti. Üreticilerimiz kadar bizi de mutlu eden bu sonuç, Türkiye tarımı için önemli
bir katma değer göstergesidir” diye konuştu.
“GÜBRETAŞ olarak çiftçilerimizin doğru
tarım teknikleri konusunda bilinçlenmesini
ve bereketli hasat elde etmelerini çok önemsiyoruz” diyen Yumaklı, “Ülkemizde tarımsal üretimin devamlılığı açısından içinde
bulunduğumuz salgın döneminde tarımda
verimlilik daha önemli hale geldi. Çünkü
sınırlı tarım alanlarından daha fazla ürün
elde etmek için verim ve kaliteyi arttırmak
gerekiyor. Bunu başardığımızda salgın dönemi ve sonrasında ülkemizin gıda ihtiyacını
fazlasıyla karşılarken, aynı zamanda çiftçilerimizin tarımdan elde ettikleri gelirin de
yükselmesine katkı sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.
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Tarım Krediye yenilikçilik alanında

Yılın Kooperatifçilik Ödülü
Erzurum
Bölgeden
pandemide
yoğun mesai
Erzurum Bölge Birliği 2020 yılı
ürün alımı hedeflerinin üzerinde
alım yaparak, Covid-19 döneminde de ortaklarının yanında
ve destekçisi olduğunu gösterdi.

E

rzurum Bölge Müdürü Mustafa Demir,
Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Yıldırım
ve Mehmed Agah Ayık tarafından, kooperatifler ürün alım çalışmalarında ziyaret edilerek,
çalışmalar yerinde takip edildi.
Bölge Birliğine bağlı Dağpınar Kooperatifinin bulunduğu Dağpınar Beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Ağustos tarihinden itibaren karantinaya alınmasına rağmen,
pandemi döneminde dahi çiftçimize hizmet
etmek amacıyla Dağpınar Kooperatifi, ortaklarının her türlü ihtiyacını Kars Kooperatifi
üzerinden karşılayarak hizmetlerine kesintisiz
devam etti. Böylece Erzurum Bölge Birliği ve
bağlı tüm kooperatifleri fedakârca çalışarak,
pandemi süresince ortak ziyaretleriyle hizmeti
ortaklarının ayağına götürerek, üreticilerimizin her zaman yanında olduğunu gösterdi.

TARIM KREDI KOOPERATIF
MARKET ARDAHAN’DA
Ayrıca Erzurum Bölge Birliğine bağlı Ardahan Tarım Kredi Kooperatifinin, Ardahanlı
tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere
ulaşması amacıyla açtığı Tarım Kredi Kooperatif Market, düzenlenen törenle faaliyete başladı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner tarafından yapılan açılışa, Erzurum Bölge Müdürü Mustafa
Demir, Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Yıldırım
ile Ardahan ilinde faaliyet gösteren Tarım Kredi
Kooperatif yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Açılışın ardından Erzurum Bölge Müdürü
Demir, Ardahan Valisi Öner ile sohbet ederek
Tarım Kredi ürünleri hakkında bilgi verdi.

Z

Ticaret Bakanlığınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, geliştirdiği akıllı tarım uygulamalarıyla “Yenilikçilik” kategorisinde Yılın Kooperatifçilik Ödülünün sahibi oldu.
iyaretçilerini yeni tip koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbirlerle ağırlayan
fuarda Tarım Kredi ve iştariki şirketler
de açtığı stantla yer aldı.
4. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk ile 160’tan fazla
kooperatifin temsilci ve üyelerinin katılımıyla “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme” temasıyla gerçekleştirildi.
Bakan Pekcan, “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme” temasıyla düzenlenen
fuarın açılışındaki konuşmasında, Türkiye’de eğitimden sağlığa, konuttan sigortacılığa, ulaşımdan tarımsal kalkınmaya, enerjiden kadın girişimciliğine
kadar 40’a yakın sektörde faaliyet gösteren 50 bin kooperatif bulunduğunu
belirterek, Bakanlığın görev alanı kapsamında, toplamda yaklaşık 1,4 milyon
ortağı olan 8 bin 750 kooperatifin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.
Uluslararası Kooperatifler Birliği
(ICA) ortaklığı ile yayımlanan bir rapora göre, dünyanın ciro bazında en büyük 300 kooperatifinin toplam cirosunun 2 trilyon dolar civarında olduğunu
ancak bu listede Türkiye’den kooperatif
bulunmadığını ifade eden Pekcan, “Bizim de hedefimiz burada da Türkiye’den
kooperatiflerin yer almasını sağlamak.”
diye konuştu.
Bakan Pekcan, kooperatiflerin çok
sayıda küçük üretici ve girişimciyi bir

araya getirerek ölçek ekonomisi yaratma gibi kritik bir avantaj sağladığına
işaret ederek, bir ekonomik aktörün tek
başına gerçekleştiremeyebileceği bir yatırım, tek başına üstesinden gelemeyebileceği bir üretim maliyetinin, kooperatifler sayesinde etkin ve karlı biçimde
yapılabilir hale gelebildiğini söyledi.

FUAR KADIN
GIRIŞIMCILIĞINDE HAYATI
ROL ÜSTLENIYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı
konuşmada, son 10 yılda Türkiye’deki
teknoloji girişimlerinin kurucularının
yüzde 16’sının kadın olduğunu, bunun
da Türkiye’yi, Avrupa’da dördüncü sıraya taşıdığını belirtti.
Bakan Selçuk, Türkiye Kooperatifler
Fuarı Açılış Töreninde, kooperatiflerin,
sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmada, istihdam politikalarında etkin
model olduğunu ifade etti. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nı önemsediklerini dile
getiren Selçuk, fuarın kadın girişimciliği konusunda da hayati rol üstlendiğini
söyledi.
Kadın kooperatifçiliğinin, kişisel gelişimi ve beceriyi artırma, girişimcilik fırsatlarını yakalama imkanı verdiğine işaret eden Selçuk, kadın girişimciliğinin
etkin olduğu toplumların ise gelişmişlik
seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı.
Selçuk, Bakanlık olarak girişimcilerin

sayısının artırılması, kooperatiflerin gelişmesi ve çoğalması için gereken tüm
destekleri sağladıklarını bildirdi.

TARIM KREDIYE
YENILIKÇILIK ÖDÜLÜ
Konuşmaların ardından Türkiye’de
kooperatifçiliğin gelişmesine katkıda
bulunan ve başarılı çalışmalara imza
atan kooperatiflere plaket takdim
edildi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,
Dijital Dönüşüm, Ortak Kart, Korbis (Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi),
ZİHA (Zirai İnsansız Hava Aracı) ve
Tarkip (Uydu Tarla Takip Sistemi) gibi
akıllı tarım projeleriyle Yenilikçi Kooperatif kategorisinde ödül adı. Ödülü
Tarım Kredi adına Genel Müdür Dr.
Fahrettin Poyraz, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan aldı.
Açılışın ardından Pekcan, fuardaki
stantları da gezerek, ürünler ve kooperatifler hakkında bilgi aldı. Standı ziyarete gelen vatandaşlara sohbet eden
Poyraz, Tarım Kredi Yazılım ve Veri
Yönetimi Müdürü Özkan Çelikten’den
Tarım Kredi Ortak Kart, KORBİS, dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Poyraz, tarımsal üretimde riskleri azaltıp verimliliği artırarak beğeni
toplayan ve Akıllı Tarım konusunda
sektörde de yoğun ilgi gören Uydu
Tarla Takip Sistemi (Tarkip) programını canlı olarak kullandı.
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Adıyaman’da badem verimi ikiye katlandı
Salgın sürecine rağmen Türkiye genelinde bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik model üretim alanları çalışmalarını aralıksız yürüten GÜBRETAŞ, verimli hasatlar gerçekleştiriyor.

G

ÜBRETAŞ’ın model alan uygulamaları
kapsamında Adıyaman Kahta’daki bir
badem bahçesinde uzman ziraat mühendislerinin danışmanlığında uygulanan etkili
gübreleme programı sayesinde ağaç başı 16
kg yaş badem hasadı ile bölge üretici ortalamasının iki katı verime ulaşıldı.
Verimde yüksek artış sağlayan özel ürünlerini çiftçilere örnek olacak bilinçli tarım
faaliyetleriyle de destekleyen GÜBRETAŞ,
koronavirüse karşı hassasiyetle aldığı önlemlerle Türkiye genelinde tarımsal danışmanlık ve model üretim alanları çalışmalarını da sürdürüyor. Tüm gübreleme
aşamalarının uzman ziraat mühendisleri
tarafından takip edildiği model alanlardaki
etkili gübreleme programlarıyla yetiştirilen
ürünlerde, hasat sonuçları üreticilerin yüzünü güldürüyor.
Yapılan hasat sonucu üretici Mustafa
Şinasi Turanlı, bakımını kendi yaptığı bölümden ilçe genelindeki badem verimi ortalamasına yakın bir sonuç elde ederken,
GÜBRETAŞ’ın etkili gübreleme programı
uygulanan 240 ağaçlık alandaki bademlerde ise ağaç başına 16 kg verime ulaştı. Bu
sonuçla GÜBRETAŞ’ın deneme alanında
ilçe ve üretici verim ortalaması katlanırken,
bademlerin kalitesi de yükseldi. Bilinçli
ve etkili gübreleme yöntemleri sayesinde
bademlerin ticari değer olarak kabul edilemeyecek özellikteki zayıf irilik, şekil bozukluğu, tüylülük, çift badem oluşumu engellenerek iç randımanı ve iç badem kalitesi
yüksek ürün hasadı sağlandı.
Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren
önder badem yetiştiricisi Mustafa Şinasi
Turanlı, “Bizim yetiştirdiğimiz ağaçlarda

genelde 8 kiloya kadar verim alabiliyoruz.
Kahta genelindeki verim de benzer. İyi ve
bakımlı bahçelerde bunun 10 kiloya çıktığı oluyor. Fakat GÜBRETAŞ’a ayırdığım
alandaki mahsulde kendi baktığım ağaçlara göre daha fazla verim aldık, randıman
da yüksek oldu. Aradaki gözle görülür fark
beni gerçekten şaşırttı. Bu model alanda
öğrendiklerimizi bundan sonra diğer bademlerimizin bakımında da uygulamaya
çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“SON 10 YILDA BADEM
ÜRETIM ALANLARI 3 KAT
ARTTI”
Adıyaman’daki model üretim alanı sonuçlarının Türkiye’de hızla artan badem
yetiştiriciliği için umut verici olduğunu
belirten GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Bilindiği üzere badem, yetiştirmesi oldukça meşakkatli ancak gerek
iç gerek dış piyasada getirisi olan bir ürün.
Gıdadan kozmetiğe farklı sektörlerde değerlendirilen badem, ülkemizin birçok bölgesinde yetişebilen sert kabuklu meyvelerden biridir. Tarım ve Orman Bakanlığının
badem bahçeleri kurulumuyla ilgili teşvikleri sayesinde son 10 yılda ülkemizdeki
badem üretim alanları 170 bin dekardan üç
kata yakın artışla 470 bin dekara ulaşırken,
Türkiye badem üretiminde dünyada 5. sıraya yükseldi. TÜİK verilerine göre geçen
yıl ülkemizde 150 bin ton badem üretimi
gerçekleştirilerek tarımsal katma değer
sağlandı. Fakat bu miktar yine de ülkemizdeki badem tüketimini karşılamadığı için
2019’da 27 bin ton badem ihtiyacı ithalatla
tamamlandı” dedi.

İyi günde kötü günde daima
çiftçimizin yanındayız

T

ekirdağ Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Kozyörük Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı Şaban Elmas’ın deposunda yangın meydana geldi. Yangında
Elmas’a ait 2 bin adet saman balyası ve 2
bin 500 ton buğday zarar gördü. Tekirdağ
Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney, yangında maddi hasar yaşayan Tarım Kredi
ortağı Elmas’a geçmiş olsun ziyaretinde
bulundu. Olay yerinde incelemelerde
bulunan Güney, “Yangında malı zarar
gören ortağımızın yanında olduğumuzu
bildirmek, Türkiye Tarım Kredi Koope-

ratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’ın selamını iletmek için ziyaret ettik.
Zor günlerinde ortaklarımızın yanında
olmak bizim görevimiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Tarım Kredi büyük bir
aile. Ortağımızın yaralarını hep birlikte
saracağız. Tabi bu vesileyle bir kez daha
çiftçilerimize tarım sigortasının önemini
hatırlatmak istiyoruz. Saman gibi kolay
tutuşabilen maddelerin olduğu yerlerde
çiftçilerimizin çok dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekir. En büyük
tesellimiz can kaybı yaşanmaması.” dedi.

Tekirdağ Bölgede sigorta atağı
Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği, ortaklarına yönelik sigorta çalışmalarına hız verdi.

T

ekirdağ Bölge Birliği faaliyet alanında
bulunan birim kooperatiflerin ortaklarının, başta traktörleri olmak üzere tüm
araçlarına yönelik trafik sigortalarının yaptırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu
kapsamda, Trakya çapında TÜV-TÜRK gezici muayene istasyonlarının çalışma prog-

ramları takip edilerek belirli noktalarda
stantlar kurulup etkinlikler düzenlendi.
Söz konusu etkinlikler kapsamında başta
ortaklar olmak üzere üreticiler, yöre esnafı
ve halka Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki
Bereket Sigortanın sigortacılık faaliyetleri
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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Tarım Kredi
Kooperatiflerinden
Ülke Hayvancılığına
Dev Yatırım!
Serkan ÇAPACİ
Yüksek Ziraat Mühendisi
TAREKS Hayvancılık A.Ş. Pazarlama Müdürü
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke gene- 11 yem fabrikasıyla ülkemizin en fazla
linde hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi büyükbaş ve küçükbaş karma hayvan yemi
amacıyla kurulmuş şirketi Tareks Hayvanüreticisi olan ve ürettiği karma yemler için
cılık A.Ş.’nce; yurt içinden ve yurt dışından
gerekli olan hammaddenin bir bölümünü
damızlık veya besi hayvanı temini, karantina kooperatif ortağı üreticilerden tedarik
hizmetleri, Avrupa menşeili sperma satışları ederek onların yemlik arpa, buğday, mısır
ve hayvancılık araç-gereç temini ile birlikte, vb. ürünlerini değerlendiren, üretimden
1.000 baş sağmal olmak üzere 4 bin baş kaelde edilen karma yemlerin de kooperatifler
pasiteli düve üretim merkezi statüsüne sahip aracılığıyla kaliteli ve uygun fiyatlarla tekrar
Yozgat Boğazlıyan’daki ve 1.000 baş damızlık üreticilerle buluşturulmasında büyük rolü
büyükbaş hayvan kapasiteli Kırklareli
olan Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi
Lüleburgaz’daki işletmelerinde hayvancılık
Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. devreye
faaliyetleri yürütülmektedir.
giriyor. Sistem tam anlamıyla mükemmel
Ayrıca, Tareks Hayvancılık A.Ş.’nin
çalışıyor. Bir taraftan ortak ürün değerlendirme faaliyetleri sürdürülürken diğer
Milli Emlak’tan 30 yıllığına kiralamış
taraftan da ortakların karma yem ihtiyaçları
olduğu Afyonkarahisar’daki 1.500 dekarı
karşılanıyor. Tarım Kredi Yem’in İzmir
sulanabilir yapıda olan toplam 1.800 dekar
Tire’de başlattığı ve yakın zamanda üretime
tarım arazisinde 5 bin baş kapasiteli besi
başlayarak ülkemiz çiftçisinin hizmetine suişletmesi kurulması için gerekli çalışmalar
başlatılmıştır. İşletmedeki hayvanların kaba nacağı yem fabrikasıyla (toplam 12 fabrika)
Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyükbaş ve
yem ihtiyaçlarının bu arazide yetiştirilecek
yem bitkilerinden karşılanmasının yanında, küçükbaş karma hayvan yemi sektöründe
öncü kuruluş olarak faaliyetlerine devam
Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının talebi
edeceği aşikardır.
olan ithal hayvanların yurtiçi karantina
Tarım Kredi Kooperatifleri, yukarıda
işlemleri de burada yapılacaktır. Ayrıca,
bahsettiğim üzere büyükbaş ve küçükbaş
ülke genelinde tüketicilerimizin hizmetine
hayvan temini ve karma yem konusundaki
açılmış ve yeni açılacak olan Tarım Kredi
faaliyetlerini şirketleriyle birlikte aralıksız
Kooperatiflerine ait Kooperatif Marketlerin kırmızı et ihtiyaçları bu işletmeden
sürdürürken yem, gübre, tohum, zirai ilaç
ve sözleşmeli besilik modeli kapsamında
ve modern basınçlı sulama sistemlerinde
kooperatif ortaklarından karşılanacaktır.
başlatmış olduğu sabit oranlı kredi uygulamasına büyükbaş ve küçükbaş hayvanları
Tareks Hayvancılık A.Ş.’nin, Kırklareli
ilinde faaliyet yürüttüğü ve toplam 6 bin baş da dahil ederek hayvancılıkla uğraşan ve
kooperatiften hayvan temin etmek isteyen
damızlık sağmal hayvan kapasiteli 10 adet
üreticilerin hizmetine sunmuştur. Bu
süt üretim çiftliğine yurtdışından holstein,
simental ve montbeliard ırkı gibi üreticilerin sistemle üretici, kooperatiften kullanmış
olduğu gerek işletme gerekse de yatırım
de yoğunlukla talepte bulunduğu damızlık
kredisinin vadesi süresince yaşanacak faiz
gebe düvelerin tedarikine devam edilmektedir. Bu işletmelerdeki hayvanların beslen- değişiklerinden etkilenmeyerek maliyetlemesi için gerekli olan mısır silajı ve yonca
rini sabitlemiş olacak ve vade sonunda ne
gibi önemli kaba yemlerin de kooperatif
ödeyeceğinin bilinciyle hareket edecektir.
ortaklarından tedarik edilmesiyle birlikte,
Bu uygulamanın kooperatif ve üreticiler
üreticilerin ihtiyaç duyacakları buzağı ve
arasındaki güvenin daha da sağlamlaşmasına vesile olacağı da unutulmamalıdır.
düvelerin kaliteli ve hastalıklardan ari bir
Sabit oranlı kredi uygulamasına geçilmesi,
şekilde doğrudan yurt içinde karşılanmasının yanında, kaba yemin doğrudan üretici
Tarım Kredi tarihinde gerçekten bir ilkti ve
ortaklardan tedariyıllardır beklenilen bir
kiyle Tarım Kredi
gelişmeydi. Bundan
2021 yılının Mart ayı
Kooperatiflerinin
dolayı bu uygulamanın
ürün değerlendirhayata geçirilmesinde
sonuna kadar bu işletme faaliyetlerine
büyük emeği olan
melerin kapasitelerince
de büyük katkıda
öncelikle Sayın Genel
damızlık hayvanlarla
bulunulacaktır.
Müdürümüz Dr. Fahrettin POYRAZ ‘a ve
Büyükbaş ve
doldurulmasından sontüm teşkilat çalışanlarıküçükbaş hayvan
ra bu damızlıklardan
na çok teşekkür ediyor
temininden sonra
elde edilecek buzağıgerek bitkisel gerekse
en önemli konu,
de hayvansal üretim ile
tabiki bu hayvanlalar ve düveler 2021
rın beslenmesi için
iştigal eden tüm üreticiyılından itibaren Tarım
lerimizi bu yeni dönem
gerekli olan karma
Kredi Kooperatifleri araavantajlarından yararyem dediğimiz
lanmaları için Tarım
fabrika yemleridir.
cılığıyla ortaklarının saKredi Kooperatiflerine
Burada da, ülke
tışına sunulacaktır.
bekliyoruz.
sathında toplam

HABER

EKİM 2020

EKİM 2020

TANITIM

17

Konya Bölge Birliğinin en başarılı
kooperatifleri arasında Hotamış var

K

onya Bölge Birliğine bağlı Karapınar ilçesinde bulunan
Hotamış Tarım Kredi Kooperatifi, hizmet alanındaki 9
köy ve her geçen gün yeni kayıt olan çiftçilerle birlikte 600 ortağa hizmet veriyor.
Sulu tarıma elverişli olan bölgede ağırlıklı olarak hibrit mısır, yağlık ayçiçeği, şeker pancarı vb. ürünler yetiştirilirken,
Tarım Kredi Kooperatiflerinin son zamanlardaki kredi politikaları, sabit oranlı kredilerin artması, vadeli faizsiz motorin ve
yem satışları ile ortaklara 25 milyon TL kredi kullandırıldı.
Ürün değerlendirme noktasında da yöre çiftçilerinin üretmiş olduğu yaklaşık 3 bin tonun üzerinde yağlık ayçiçeği
ve 740 ton hububat, kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak
çiftçi memnuniyetini artırmak ve piyasa regülasyon görevini
yerine getirmek üzere üreticiden alındı. Söz konusu ürünler
tüketicinin kullanımına sunulmak üzere Tarım Kredi Birlik
tarafından değerlendiriliyor. Bu sayede aracıların devreden
çıkarılması ile gerek üreticilerin yaşadığı mağduriyetler giderilirken gerekse de tüketicilerin kaliteli ürünlere Tarım Kredi
Kooperatif Marketler aracılığı ile ulaşması sağlanıyor. Ayrıca
Hotamış Tarım Kredi Kooperatifi, mısır hasadı döneminde
Tarım Kredi Yem ve anlaşmalı firmalarla yaptığı iş birlikleri
ile ortak ürünlerini değerlendirerek, üreticilere destek olmayı
da hedefliyor.
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Anadolu’nun her köşesinde
hasat heyecanı var
Türkiye’nin bereketli
topraklarında hububat,
sebze ve meyve üreterek hem yurt içinin hem
de dünyanın birçok
ülkesinin gıda ihtiyacını karşılayan çiftçiler
bugünlerde hasat nedeniyle yoğun bir telaş
yaşıyor.

Harman yerlerinde çiftçinin
yanında Tarım Kredi var

T

ürkiye’de fasulye üretiminde 3’üncü sırada
yer alan Niğde’de hasat başladı.
Merkeze bağlı Yeşil Gölcük Kasabası’nda elle
sökülen fasulyeler bol rüzgâr alan yerlere serilip
traktörlerle çiğneniyor. İçindeki yabancı otlardan ayıklanan fasulyeler evlerin avlularındaki
kuruluklara taşınıyor. Bu çalışmaların büyük
bölümünü kadınlar gerçekleştiriyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliğine bağlı Niğde, Değirmenli, Hüyük, Gölcük,
Ulukışla ve Dikilitaş kooperatiflerinde ortak-

lardan, Tarım Kredi Birlik için ürün alımı sürüyor. Ürünlerden örnek alımları yapan Tarım
Kredi Birlik ekipleri ürün kalitesine göre fiyat
belirliyor.
Üreticiden kilogramı 7-8 lira arasında alınan
fasulyeler için planlanan alım hedefi 5 bin ton.
Piyasada kilogramı 5-6 lira civarında olan ürünlerin Tarım Kredi tarafından daha iyi fiyatla
alınması çiftçilerin kazancını artırıyor.
Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi olarak bin
750 ton kuru fasulye alım hedefleri olduğunu

belirten Müdür Safvan Karanfil, yaklaşık 200
ortaktan alım yapılacağını söyledi. 15 milyonun
üzerinde ürün bedeli ödeyeceklerini vurgulayan Karanfil, “Ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme kapsamında bir aylık süreç içerisinde
alım yapacağız. TK Birlik üzerinden ürünler tüketiciyle buluşacak. Zincir marketlerle anlaşma
yapılması halinde onlara da ürünler verilecek.
Bu sayede hem üreticilerimiz kazançlı çıkıyor
hem de sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketiciyle
buluşmuş oluyor.” dedi.

Kuru fasulyenin lezzet yolculuğu
“Fakirin eti” olarak nitelendirilen ve hemen hemen her
evin tenceresinde kaynayan kuru fasulye zahmetli bir yolculuğun ardından sofraya geliyor.
Çiftçilerin yoğun mesai harcayarak tarlalarını hazırlamasının ardından titizlikle ekilen fasulyeler, çapalama,
sulama ve ilaçlama işlemlerinin ardından hasat ediliyor.
Köylü kadınlarının titizlikle hasat ettiği fasulyeler, traktör römorklarına yüklendikten sonra kabuklarından
ayrılmak üzere harman yerleri veya evlerin bahçelerine
getiriliyor.
Geleneksel yöntemlerle kabuklarından ayrılan fasulyeler
çuvallara konulduktan sonra kurutma işlemi için yere
serilen kilim, halı ve naylonların üzerine serilerek 3 gün
boyunca güneşin altında kurutuluyor.
Kurutulan fasulyelerin bir kısmı satış için poşetlere konuluyor, bir bölümü de üreticilerin kışlık besin ihtiyacını
karşılamak için ayrılıyor.
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Akçaşehir’in starking elması
için üreticiler bahçelerde…

T
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Konya Bölge Birliğine bağlı
elma diyarı Karaman’ın Akçaşehir kasabasında hasat
başladı. Bahçelerdeki hasada
Akçaşehir Tarım Kredi Kooperatiﬁ personeli de katıldı.
ürkiye genelinde kaliteli ve yüksek rekolteye sahip
Akçaşehir elması için hasat zamanı geldi. Türkiye’nin
her bölgesine ve yurtdışına da gönderilen elma, hem
ülke ekonomisine hem de üreticisinin kazancına büyük katkı sağlıyor. Özellikle elma üretimi konusunda
Türkiye genelinde önemli bir paya sahip olan Akçaşehir’de çiftçilik yapıp da elma yetiştirmeyen yok gibi.

ELMANIN BAŞKENTI AKÇAŞEHIR
Elma üretimi ve ihracat hacmi bakımından da
yüksek potansiyele sahip ve elmanın başkenti olarak
adlandırılan Akçaşehir’in starking elması için bugünlerde bahçelerde yoğun bir çalışma başladı. Akçaşehir’de 50 yıldan daha fazla süredir elma yetiştirildiğini
belirten üretici Serkan Öner (42), “Kasabamız elma
üretimiyle ön plana çıkıyor. Üretim aşamalarında Tarım Kredi Kooperatiflerimiz bize her konuda yardım
ediyor. Özellikle son yıllarda ürünlerimizin neredeyse
tamamını Tarım Kredi alıyor. Piyasada fiyatlar Tarım
Kredi sayesinde artıyor. Sadece elma değil, ayçiçeği
gibi ürünlerimiz de Tarım Krediyle değerlendiriliyor.

230 elma ağacım var ve yaklaşık 6-7 ton ürün elde ediyorum. Ürünüm bahçede iken kooperatif personeli
arkadaşlar gelip ürünümüzü alıyorlar ve fiyatlar
da piyasa fiyatlarının üzerinde. Bir çiftçi daha
ne ister?” diye konuştu.

Türkiye’nin elma
üretim merkezi

Elma diyarı Akçaşehir’de başlayan hasada Akçaşehir Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürü Onur Sarıkaya ve Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Uğur da katılarak,
üreticilerin hasat heyecanına ortak oldular.

Karaman’ın merkez ve ilçelerindeki meyve, içecek ve baharat bitkilerinin ekim alanı, ilin toplam meyvecilik alanlarının %80’ini, tarım
alanları da Karaman’ın tüm tarım alanlarının %84,3’ünü oluşturuyor.
Karaman’daki elma üretimi Türkiye toplam elma üretiminin
(3.128.450 ton) %18,3’ünü oluştururken, Karaman, Türkiye’de elma
üretiminde ikinci, elma ağacı sayısında da birinci sırada.
Elma yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip Karaman’ın Akçaşehir
beldesinde yaklaşık 50 bin adet elma ağacının olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde en kaliteli elmanın yetiştirildiği alanların başında
gelen Karaman Akçaşehir’de iklim koşullarına bağlı olarak yıllık 25
bin ton civarında elma hasadı yapılıyor.
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Antepfıstığı ‘Yeşil Altın’la zenginleşiyor
GÜBRETAŞ’ın özel üretimi ‘Yeşil
Altın’ gübresiyle verimli ve üstün
kaliteli antepfıstığı hasadı elde
ediliyor.
GÜBRETAŞ’ın
sert kabuklu
meyvelere
özel olarak
geliştirdiği ‘Yeşil Altın’ gübresi,
zengin ve dengeli içeriği ile
bol verimli ve üstün kaliteli
mahsül hasadı için altyapı sağlıyor. Antepfıstığının
periyodisite (bir yıl ürün verip,
diğer yıl daha az ürün verme)
eğilimi ‘Yeşil Altın’la yapılan doğru
ve iyi bir gübrelemeyle zenginleştirilerek düzenlenebiliyor.
BOL VERİMLİ VE ÜSTÜN KALİTELİ ÜRÜN HASADI

GÜBRETAŞ’ın antepfıstığı için özel olarak geliştirdiği ‘Yeşil
Altın’ gübresi, bu bitkinin ihtiyacı olan başlangıç azotu ile
fosfor ve potasyumun tamamını içermesiyle öne çıkıyor.
Fosfor; çiçeklenme, kök gelişimi, tohum ve meyve oluşumunu sağlıyor.
Genellikle kıraç, susuz ve bitki besinlerince fakir topraklarda yetiştirilen antepfıstığı için dengeli ve düzenli gübreleme ise oldukça önem arz ediyor. Dengeli gübreleme ile
meyvedeki protein, yağ, randıman, irilik, çıtlama oranı, gelecek yıl meyve verecek tomurcuk (karagöz) sayısı, meyve
iriliği, verim ve sürgün uzunluğu artış gösteriyor. Ayrıca
içsiz (fıs) ve küçük içli meyve oluşumu da engelleniyor.
Antepfıstığının meyve iç doldurma döneminde çok
yoğun olarak ihtiyaç duyduğu bir diğer element olan
potasyumun tamamı da ‘Yeşil Altın’ gübresinde yer
alıyor. Potasyum kalite ve dayanıklılık üzerine etki ediyor.
Bunların yanı sıra ‘Yeşil Altın’ , kükürt, demir ve çinko
elementlerini de bünyesinde bulunduruyor

YEŞİL ALTIN NASIL KULLANILIYOR?

Bölgelere göre değişmekle birlikte ‘Yeşil Altın’ gübresinin
Kasım - Ocak ayları arasında verilmesi tavsiye
ediliyor. 10 yaşındaki ağaç için 3
kg arasındaki miktar yeterli
Yeşil Altın ile;
oluyor. Öte yandan gübre,
antepfıstığı meyağacın taç izdüşümü
vesindeki protein, yağ,
hizasına 20 cm
randıman, irilik, çıtlama
derinliğinde açılacak
oranı, gelecek yıl meyve vereçizilere bırakılıyor
cek tomurcuk (karagöz) sayısı,
ve üzeri toprak ile
meyve iriliği, verim ve sürgün
kapatılarak veriliyor.
uzunluğu artış gösteriyor.
Bunun yanı sıra azotAyrıca içsiz (fıs) ve küçük
lu gübrelerin kalan
içli meyve oluşumu da
kısmı ise, aynı biçimde
Şubat ve Mart aylarında
engelleniyor.
uygulanabiliyor.

ANTEP FISTIĞI İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI

Antepfıstığı yaz aylarında fazla ve uzun süre yüksek sıcaklık,
düşük nem ve kış aylarında ise maksimum -19 °C sıcaklığa ulaşan bölgelerde yetiştirilebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyduğu
30°C’in üzerinde 98-110 gün aralığında sıcaklık toplamına ulaşılamazsa çıtlama olmuyor. Soğuklama isteği ise 7.2°C altında
600-1050 saat aralığında gerçekleşiyor. Çiçeklenme için buna
mutlaka ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca ilkbahar geç donlarının etkili
olduğu bölgelerde çiçek gözleri zarar görebiliyor.
Öte yandan antepfıstığı yıllık yağışı 400-500 mm arasında olan
alanlarda sulanmadan yetiştirilebilirken, yaz periyodunda yapıla-

cak 2 sulama ile ürün verimliliğini arttırıyor. Killi ve yüksek taban
suyu olan arazilerde zarar gören antepfıstığı, tınlı kumlu, orta kireçli drenajı iyi ve derin topraklarda ise iyi gelişim gösteriyor. Ayrıca toprak pH değerinin 7.5 – 8.7 arasında olması gerekiyor.

YEŞİL ALTIN’LA BAHÇE DE TESİS EDİLEBİLİYOR

‘Yeşi Altın’ yeni bahçe tesis ederken de kullanılabiliyor. Bunun için dikim esnasında ﬁdan üst toprağına 350 gram
‘Yeşil Altın’ gübresi karıştırılması gerekiyor. ‘Yeşil Altın’ın
yanı sıra, toprağın yapısını iyileştirmek amacı ile ağaç başı
100 cc Humas-15 uygulamasına da ihtiyaç duyuluyor.
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Mevye bahçelerinde hasat sonrası besleme
Toprak işleme, sulama gibi bazı kültürel uygulamalarla toprak yapısının bozulması ve bitkilerin bazı
besin maddelerini daha fazla almaları gibi nedenlerle toprakların doğal olarak sahip oldukları verim
kapasiteleri zamanla azalır. Bu nedenle meyve bahçelerinde gübreleme ile toprak yapısının düzeltilmesi
ve gerekli besin maddelerinin optimum düzeylerde tutularak toprak verimliliğinin korunması, ekonomik bir üretim için zorunludur.

Meyve Ağaçlarında Kış Beslenmesi

Meyve üretim dönemi boyunca ağaçların topraktan kaldırdıkları bitki besin maddelerinin ağaçlara hasattan sonra tekrar kazandırılması amacıyla sonbahar döneminde de gübreleme yapılabilir. Sonbaharda uygulanan gübreler doğrudan ağaca
alınır, gelecek yıl için sağlıklı tomurcuklar ve sürgünler yapılmasına yardımcı olur.
Yapılan araştırmalara göre sert çekirdekli meyve türleri yumuşak çekirdeklilere ve
sert kabuklu meyveler de sert çekirdeklilere göre topraktan daha çok besin maddesi
kaldırmaktadır. Vejetasyon süresi uzun olan ve kışın yaprağını dökmeyen (Narenciye gibi) meyve türleri de diğerlerine göre daha çok besin maddelerine ihtiyaç duyar.
Ağaçların bodur, yarı bodur ve tam bodur oluşlarına göre gübreleme yapılmalıdır.
Bölgelerin yağış durumuna göre kimi besin maddeleri hasat sonrası meyve ağaçlarında fizyolojik aktivite devam ettiği sürece yapraktan uygulanabilir.
Meyve ağaçlarının topraktan kaldırdıkları besin maddeleri miktarları besinlere göre
de değişmektedir. Sonbahar gübrelemesinde azotlu gübrelerin yağışlarla yıkanması
nedeniyle kayıplara uğrayacak olması ve ağaçların odun kısmının da dondan zarar
görme riskine karşılık bu dönemde tek besinli azotlu (N) gübrelemeden kaçınmak
doğru bir uygulama olacaktır.

Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Gübreleme

Erik, kiraz, vişne gibi erken çiçeklenen sert çekirdekli meyvelerde hasattan sonra
fosforlu ve potasyumlu gübreleme yapmak meyve ağaçlarının kışa daha güçlü girmesini sağlayacağı gibi gelecek vejetasyon dönemi için verim üzerine
olumlu etki yapacaktır.

Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Gübreleme

Yumuşak çekirdekli meyvelerde hasattan sonra potasyum, magnezyum, kalsiyum, çinko ve biraz bor
gübrelemesi gelecek yılın verimi bakımından önemlidir.

Hasat Sonrası Taban Gübresi
Uygulamaları

Gübretaş’ın ürün portföyünde meyve ağaçlarının sonbahar beslenmesine özel, dengeli ve zengin içerikli kompoze gübreler bulunmaktadır. Bu ürünlerle yapılacak
hasat sonrası uygulamalar meyve ağaçlarını kışın olumsuz şartlarından koruyacaktır.

13.24.12+10 (SO3)+Fe+Zn

İçerdiği altı çeşit bitki besin maddesiyle tüm bitkiler için dengeli bir
besin kaynağıdır. Meyve ağaçlarında hasat sonrası bakım için gerekli
makro ve mikro bitki besin maddelerini ideal olarak bünyesinde bulundurur.

Fullfour 15.15.15+15 (SO3)

Makro bitki besin maddeleri ve kükürtü eşit olarak içermektedir. Hasat sonrası bakımda dengeli bir gübreleme ile vejetasyon boyunca topraktan kaldırılan
besinler yeniden toprağa kazandırılarak meyve ağaçlarının kışa rezerv besin maddeleriyle girmesi sağlanır.

Damla Sulama ve Yapraktan Uygulamalar
MKP

Fosfor ve potasyum bakımından zengin bir gübredir. Hasat sonrası uygulanan MKP
gübresi fidanların kışa daha dayanıklı girmesini sağlar aynı zamanda meyve tutumunu arttırmada faydalı olur. Damla sulama sistemi olmayan üreticiler ağaçların sulama
çanakları kıyısına fidanların her bir yaşına karşılık 100 gr MKP gübresini bant halinde
uygulayıp ardından sulama yapmalıdır. Yine hasattan sonra 250 gr MKP ve 100 cc
BOR-8 ürünlerini 100 litre su ile yapraktan 1-2 kez uygulamak yararlı olacaktır.

POTASMAG

Yüksek oranda potasyum ve magnezyum içermektedir. Potasyum içeriğinden dolayı kış soğuklarına karşı ağaçların direncini arttırmada etkili olmaktadır. Yüksek pH’lı
topraklarda kök rizosfer pH’sını düşürerek potasyumun alınabilirliğini arttırır.

POTASYUM SÜLFAT

Yüksek oranda potasyum ve kükürt içeren bir ürün olup damlamadan ve yapraktan
uygulanabilir. Bünyesindeki kükürt ile toprak pH’sını düşürerek içerdiği potasyumun
bitkiler tarafından kolayca alımını sağlar.

BOR-8

MKP gübresi ile beraber yapraktan uygulanabilir. Sıvı formda olduğu için hasat sonrası
diğer bitki besin maddeleriyle birlikte yapraktan uygulama kolaylığı olan bir üründür.
Özellikle yüksek pH’lı topraklarda bor elementinin yarayışlılığı azaldığı için hasat sonrası yaprak uygulamaları ile meyve ağaçlarına kazandırılması olumlu etkiler yapmaktadır.

ÇİNKO-5 FORTE ve ÇİNKO SÜLFAT

Çinko-5 Forte, MKP gübresi ile beraber yapraktan uygulanabilir. Çinko meyve ağaçlarında gövde ve dal gelişimini arttırır. Çinko eksikliği göz, tomurcuk ve sürgünler de
ölüme neden olur. Üretim sezonu boyunca topraktan kaldırılan çinko bitki besininin
sonbahar döneminde meyve ağaçlarına uygulanması gelecek vejetasyon döneminin
teminatıdır. Çinko-5 Forte sıvı bir üründür, yapraktan uygulanabilir. Çinko Sülfat gübresi ise damla sulama sistemi ve topraktan verilebilir.

