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§ 3’te

Kooperatif Marketler büyüyor
§ Üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi 

gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler 
çiftçilerimizden aldığı güçle büyümeye de-
vam ediyor. Kooperatif Marketin 205’inci 
şubesi Ankara’da hizmete açıldı.

Tarımsal üretimin devamı Tarımsal üretimin devamı 
için çalışıyoruziçin çalışıyoruz  

§ 18’de

 TK Yemden AR-GE’ye 
büyük yatırım

§ Kurduğu AR-GE merkeziyle yem sektöründe 
bir ilki gerçekleştiren Tarım Kredi Yem, sek-
töre daha kaliteli ve uygun fiyata ürün sun-
mak üzere liderlik yapıyor.

Ramazan sofraları Tarım Kredi 
ürünleriyle bereketlenecek

§

§ 15’te

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ramazan 
ayının bereketini paylaşarak arttırmak iste-
yen kişi ve kurumlar için erzak paketleri ve 
alışveriş yardım kartları hazırladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kovid-19 sal-
gınının etkilerinin en yoğun yaşandığı 2020 yılı 
içinde üreticiden gelen tüm girdi taleplerini en 
kısa zamanda karşıladı ve çiftçilere hiçbir sı-
kıntı yaşatmadı.

Geçtiğimiz yıl gübreden karma hayvan yemine 
tohumdan fideye toplam 11 milyar 725 milyon 
TL bedel karşılığında tarımsal girdi temini ger-
çekleştiren Tarım Kredi, tarımsal üretimin de-
vamı için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

§§ §§

§ 12’de
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
açılışta yaptığı konuşmada 205’nci 

mağazanın hayırlı olması temennisinde 
bulunarak; “Bugün burada 205’inci mağa-
zamızı açıyoruz. Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 Bölge 
Birliği, 1620 kooperatifi, yaklaşık 25 iştiraki 
ile çiftçimizin hizmetinde olan bir koopera-
tif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de Tarım Kredi Ko-
operatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer 
taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. 
Üretici ile tüketici arasında köprü olma 
noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde 
dönüştürüyor.” dedi. 

Mayıs sonu 300, sene sonu itibariyle de 
500 Tarım Kredi Marketi açmayı hedefle-

diklerini ifade eden Poyraz, şunları kaydetti: 
“Aynı zamanda doğrudan doğruya tüke-

ticiye ulaşma noktasında büyük şehirlerden 
başlamak üzere dijital platformlarda da 
Tarım Kredi ürünlerini vatandaşlarımızla 
buluşturacağız. Bu konudaki temel hassasi-
yetimiz bir taraftan uygun fiyatlı ürün sağ-
larken diğer taraftan da doğal ürünlerimizi 
tüketiciyle buluşturmak. Üreticinin ve tü-
keticinin yaşadığı sıkıntıları minimize etme 
gayreti içerisindeyiz. Hem kaliteli hem de 
uygun fiyatlı ürünleri Tarım Kredi Market-
ler ile tüketicimizle buluşturacağız.” 

YIL SONUNA KADAR        
500 ŞUBEYE ULAŞACAK

TK Market Genel Müdürü Bayramali 
Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
Türkiye’nin köklü kurumlardan bir tanesi 
olduğunu hatırlatarak; “Dünyada tarımın 
ve kooperatifçilik mantığının gelişimine 
paralel olarak Tarım Kredi Kooperatifleri 
de özellikle son 5 yıldır bir dönüşüm içe-
risindedir. Bu manada Türk çiftçisini des-
teklerken onların daha iyi koşullarda ürün-
lerini satabilmesi ve tüketicinin mutfağına 
gidebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri 
gerekli dönüşümü yaparak son üç yılda 
marketçilik sektöründe de yerini aldı.” dedi. 

Son dört yılda fiyatlardaki aşırı oynaklık 
nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
ayrı bir misyon üstlenerek mağaza açmaya 

karar verdiğini ifade eden Yıldırım,  geçen 
yılı 162 mağaza ile kapattıklarını bu sene ise 
toplam mağaza sayısını 500’e çıkarmayı he-
deflediklerini belirtti. 

Yıldırım, gelecek 5 yılda stratejilerinin 
hazır olduğunu vurgulayarak; Tarım Kredi 
Kooperatif Marketini dünya standartlarına 
uygun hale getirip topluma çiftçiye katkı 
sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Törene Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği yetkilileri, şirket yöneticileri, ça-
lışanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılı-
şın ardından mağazayı gezen Genel Müdür 
Poyraz, alışveriş yapan vatandaşlarla soh-
bet etti, öneri ve taleplerini dinledi.

 BURSA ŞUBESINI DE 
BAŞKAN KACIR AÇTI 

Üreticiyle tüketici arasında köprü vazife-
si gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler 
hizmet ağını geliştirmeye devam ediyor. 
Kooperatif Market’in Bursa Arabayatağı 
şubesi, Tarım Kredi Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Köksal Kacır’ın katıl-
dığı törenle açıldı.

Tarım Kredi Balıkesir Bölge Birliği Mü-
dürü Hilmi Tunahan Eyice ve TK Pazar-
lama ve Mağazacılık yetkilisi Murat San’ın 
katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan 
Başkan Kacır, “Tarım Kredi ailesi olarak, 
üretim aşamasında çiftçilerimizin girdi 
ihtiyaçlarını tedarik etmenin yanında, ha-

sat sonrası ürünlerini pazara ulaştırması 
içinde destek veriyoruz. Ortaklarımızdan 
aldığımız kaliteli ürünlerin bir kısmını ken-
di tesislerimizde işliyor, bir kısmını da özel 
sektör desteğiyle mamul haline getiriyoruz. 
Bu mamulleri de sayıları 200’ü geçen Ta-
rım Kredi Kooperatif Marketler aracılığıyla 
vatandaşlarımıza sunuyoruz. Vatandaşla-
rımızda bu anlamda bize büyük ilgi göste-
riyor. Gelen talepleri de göz önüne alarak 
market sayımızı artırmak için çalışmala-
rımız devam ediyor. Yılsonuna kadar 500 
şubeye ulaşacağız” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri iştiraklerinden Tarım Kre-
di Pazarlama ve Mağazacılık 
bünyesinde faaliyet gösteren 
ve üreticiyle tüketici arasın-
da köprü vazifesi gören Tarım 
Kredi Kooperatif Marketler 
çiftçilerden aldığı güçle büyü-
meye devam ediyor. Koope-
ratif Marketin 205’inci şubesi 
Ankara’da hizmete açıldı.

Kooperatif Marketler büyüyorKooperatif Marketler büyüyor
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Bir önceki yıla oranla toplam üretim 
miktarını %12, katı gübre satış mik-
tarını %21 ve sıvı-toz ürün satışlarını 

%23 arttırarak pazar liderliğini sürdüren 
GÜBRETAŞ’ın konsolide cirosu ise %25 
artışla 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bitki besleme sektörünün öncü şirketi 
GÜBRETAŞ, zorlu geçen 2020 yılıyla ilgili 
finansal sonuçlarını Kamuoyunu Aydınlat-
ma Platformu’nda açıkladı. Geride kalan 
yılda AR-GE faaliyetleri ve bilinçli tarımı 
yaygınlaştırma alanlarında atılan önemli 
adımların yanı sıra GÜBRETAŞ’ın operas-
yonel faaliyetlerdeki başarıları, finansal so-
nuçlara da yansıdı. 

Geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren ül-
kemizi de etkisi altına alan Kovid-19 döne-
minde GÜBRETAŞ, salgın başlangıcında 
üreticileri rahatlatan açıklamasıyla tarımsal 
üretimin devamlılığı için gübre tedarikin-
de sıkıntı yaşanmayacağını taahhüt ede-
rek sektördeki öncülüğünü ve çiftçilerin 
yanında duruşunu göstermişti. Üstlendiği 
bu sorumluğu yerine getirmek için salgın 
döneminde tüm imkanlarını seferber ede-
rek operasyonel faaliyetlerini yoğun bir 
tempoyla sürdüren GÜBRETAŞ, çiftçilere 
kesintisiz gübre tedariki sağladığı yılı rekor 
sonuçlarla tamamladı.

Sıvı-toz gübre kategorisinde 36,9 bin ton 
üretimle rekor kıran şirket, ayrıca 648 bin 
ton katı gübre üretimi gerçekleştirdi. Satış 
miktarını bir önceki yıla göre katı gübrede 
%19 ve sıvı-toz gübrelerde ise %23 artıran 
GÜBRETAŞ,  tüm ürün gruplarında top-
lam 2 milyon 54 bin ton ile 69 yıllık şirket 
tarihinin en yüksek satış miktarlarına erişti. 

Özellikle son yıllarda geliştirdiği bitki-
ye özel ürünlerin yurtdışına satışıyla ülke 
ekonomisine katma değer sağlayan şirket, 
2019’a göre %41 artışla 53 bin tona ulaşan 
gübre ihracatıyla da bu alanda rekor kırma-
yı başardı. 

“ÜRETICILERE VE TARIMA 
KATKI SAĞLAMAK, 

BIZIM IÇIN RAKAMSAL 
GÖSTERGELERDEN ÖNEMLI”
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-

rü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Fahrettin Poyraz sonuçlarla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, şirketin zorlu 2020 yılın-
daki operasyonel performansının finansal 

sonuçlara da pozitif şekilde yansımasından 
tüm paydaşlar adına memnuniyet duyduk-
larını belirtti. 

Genel Müdür Fahrettin Poyraz, “Geçen 
yıl gösterdiğimiz üstün tempo neticesinde 
Tarım Kredi’nin en büyük şirketi GÜBRE-
TAŞ’ın üretim, satış ve ihracattaki başarıları 
mali tablolara da yansıdı. Böylece 2020’yi bir 
önceki yıla göre %25’lik büyüme ile 5,4 mil-
yar TL’lik konsolide ciroyla tamamlayarak 
finansal rekorlara da ulaştık. GÜBRETAŞ’ın 
ana ortaklık isabet eden konsolide net dö-
nem kârı da yıllık bazda rekora işaret eden 
262 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Bu rekor başarıların, salgın döneminin 
başlangıcında şirket olarak çiftçilere verdik-
leri taahhüdün gerçekleşmesi ve GÜBRE-
TAŞ kalitesine duyulan güveni göstermesi 
bakımından önemli olduğuna değinen Poy-
raz, “2020 yılı hem ülkemiz hem dünya için 
tarihte benzeri görülmemiş zorluklara sah-
ne oldu. Birçok sektör, sene boyunca küresel 
salgının getirdiği yıkıcı etkilerle mücadele 
etmeye çalıştı. Bu süreç, gıda arz güvenliği 
açısından tarımsal üretimin devamlılığı yö-
nüyle tarımın kritik rolünü ortaya çıkardı. 
Bu nedenle hem Tarım Kredi Kooperatifleri 
hem de GÜBRETAŞ olarak, tarımsal üreti-
cilerin mağdur olmaması için kesintisiz ve 
aralıksız şekilde gübre tedarikini sağlamak 
için çok çalıştık. GÜBRETAŞ’ın bitki bes-
leme alanındaki yoğun çabalarına destek 
veren kooperatiflerimiz, çiftçilerin ihtiyaç 
duyduğu gübreleri en uygun şekilde tedarik 
edip, çiftçilere ulaştırdı. Gece gündüz deme-
den telefonla çiftçilere tarımsal danışmanlık 
desteği veren ziraat mühendislerimizle ve 
salgın nedeniyle ağırlık verdiğimiz dijital 
mecralardaki çalışmalarla her an ve her yer-
de üreticinin yanında olduk. Üreticilere ve 
tarıma sağladığımız bu katkılar, bizim için 
tüm operasyonel ya da finansal gösterge-
lerden daha önemli. GÜBRETAŞ’ın kuru-
luşundan beri koruduğu çiftçiye fayda sağ-
lama misyonunu sürdürmek, bizi rakamsal 
başarılardan daha çok mutlu etti. Bu başa-
rılarda emeği geçen tüm çalışanlarımızı ve 
paydaşlarımızı kutluyorum” dedi. 

“BU BAŞARILAR, SON 
YILLARDAKI YATIRIMLAR 

ILE UYGUN FIYATLA 
ÜRÜN BULUNURLUĞU 

STRATEJIMIZIN SONUCUDUR”
Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede 

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yu-
maklı, salgına rağmen artan tempoyla sür-
dürdükleri operasyonel faaliyetler ve mali-
yet optimizasyonu neticesinde 2020 yılının 
şirket açısından tarihi başarılarla tamam-
landığını belirtti.

Bu başarıların temelinde, GÜBRETAŞ’ın 
son yıllarda yoğun şekilde sürdürdüğü te-
sis yatırımlarının da önemli payı olduğunu 
vurgulayan İbrahim Yumaklı, “Şirket olarak 
özellikle son 5-6 yılda gerçekleştirdiğimiz 
önemli tesis yatırımlarıyla üretim ve lojis-
tik kabiliyetimizi yükselttik. Kocaeli’ndeki 
Yarımca Tesisleri’nde 2015 yılında devre 
alınan yeni NPK fabrikası, 2017’de hizme-
te aldığımız Amonyak Depolama Tankı ve 
geçen yıl tamamladığımız yeni liman dol-
gu projesi ile 2016 yılında İzmir’deki Sıvı 
Toz Üretim kapasitesini 25 bin tondan 100 
bin tona çıkardığımız tesis yatırımları sa-
yesinde, üretim yönüyle stratejik adımları 
gerçekleştirip ürün çeşitliliği kabiliyetimizi 
güçlendirdik. Bunun yanı sıra 2017 yılın-
da Samsun’da ve 2019’da ise İskenderun’da 
yüksek kapasiteli yeni lojistik merkezleri-
mizin inşasını tamamlayıp hizmete açtık. 
Bu sayede depolama kapasitemiz 472 bin 
tona çıkarken, çiftçilere sunduğumuz teda-
rik hizmetleri için operasyonel imkanları-
mız güçlendirilmiş oldu” dedi.

Son yıllardaki yatırım hamlesiyle devreye 
alınan bu tesislerin GÜBRETAŞ’a büyük bir 
güç kattığını belirten Yumaklı, “Üretim ve 
lojistik alanındaki bu yatırımların tamam-
lanması sayesinde şirketimizin operasyonel 
faaliyetlerinde ürün çeşitliliği ve maliyet 
optimizasyonu açısından hareket kabiliyeti 
artırılmış oldu. Bunun sağladığı operasyo-
nel ve finansal avantajlar sayesinde, özellikle 
son iki yılda ana hissedarımız Tarım Kredi 
Kooperatifleri kanalıyla 12 ay boyunca çift-

çilerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin bulunur-
luğu ve uygun fiyatlarla çiftçiye ulaştırılması 
stratejimiz ile gurur verici sonuçlara ulaş-
mayı başardık. Dünyayı etkileyen Kovid sal-
gını sürecinde hem yurtiçi satışlarda hem de 
ihracatta rekorlara ulaşmamız, bu tesis yatı-
rımlarının birer meyvesidir” diye konuştu.

Açıklamasında “Türkiye’nin en büyük 
çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin şirketi olan GÜBRETAŞ’ın son yıl-
larda gerçekleştirdiği tesis yatırımları, en 
çok çiftçilerimize fayda sağladı” ifadelerini 
kullanan İbrahim Yumaklı,  “Artan üretim 
ve lojistik imkanlarımız dolayısıyla, salgın 
başladığında tarım sektörüne verdiğimiz 
‘gübre tedarikinde bir sıkıntı yaşanmaya-
cağı’ sözümüzü de tutmuş olduk. Tarım-
sal üreticilerin de GÜBRETAŞ kalitesine 
olan ilgi ve yoğun talebi, geçtiğimiz sene 2 
milyon ton üzerinde gübre satışıyla reko-
ra ulaşmamızı sağladı. Böylece bu şirketin 
çiftçilere ait olduğunu ve kuruluşundan 
beri çiftçinin faydası için çalıştığını, 2020 
yılında ulaştığımız tarihi başarılarla somut 
şekilde bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

“KAZANCIMIZI, ÇIFTÇILERE 
FAYDA SUNACAK 

YENI YATIRIMLARA 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Sektörün ilk ve öncü şirketi olan GÜB-
RETAŞ’ın bitki besleme alanında tarıma 
daha etkin şekilde hizmet sunmak amacıy-
la tesis yatırımlarını sürdürdüğüne dikkat 
çeken Yumaklı, “Şirket olarak ana faaliyet 
unsurlarımızı güçlendirerek dikey büyüme 
stratejisiyle hareket ediyoruz. Aynı zaman-
da kuruluş misyonumuz doğrultusunda 
kazancımızı, her zaman yeni yatırımlarla 
yine çiftçinin faydasına sunmak için çalış-
maya devam ediyoruz. Tarımsal üretimde 
verimlilik artışı için en önemli girdilerden 
olan bitki besleme ürünlerinin çiftçiye daha 
kolay ve uygun fiyatlarla ulaştırılması için 
üretim ve lojistik altyapımızı güçlendiren 
tesis yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde 
de sürdüreceğiz” dedi.

GÜBRETAŞ, yükselişini sürdürüyorGÜBRETAŞ, yükselişini sürdürüyor
GÜBRETAŞ’ın 2020 yılı finan-
sal sonuçları açıklandı. 69 
yıldır ürün ve hizmetleriyle ta-
rımsal verimlilik için bitki bes-
leme sektörüne öncülük eden 
şirket, Kovid-19 salgınının 
tüm dünyayı etkilediği zorlu 
2020 yılını operasyonel ve fi-
nansal rekorlarla tamamladı.

Dr. Fahrettin POYRAZDr. Fahrettin POYRAZ İbrahim YUMAKLIİbrahim YUMAKLI
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arım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Genel Müdürlüğü hizmet binasında düzen-
lenen eğitim programının açılışına, Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa, İnsan Kaynakları 
Daire Başkanı Eyüp Doğan, İnsan kaynakla-
rı Müdürü Muhammed Fatih Arslan ve Eği-
tim Müdürü Emre Murat Odacıoğlu katıldı.

Eğitimin başlangıç gününde aday perso-
nele hitap eden Genel Müdür Poyraz,  Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ülke 
ekonomisinin, Türk tarımının tam kalbin-
de yer alan bir kurum olduğunu söyledi. 

Tarım Kredinin, temelleri 1863 yılında 
Memleket Sandıklarıyla atılan, yardımlaş-
ma ve dayanışma esaslı bir organizasyon 
olduğunu belirten Poyraz, “Cumhuriyet 
döneminde Türkiye’de gıda arz güvenliği ile 
ilgili olarak bir yapı oluşturalım denilmiş. 
Bu yapı hem üreticiyle tüketici arasında 
köprü vazifesi görsün, hem üretim planla-
masına destek olsun. Ürün odaklı bir yapı-
lanma oluşmuş. Baktığınız zaman fındıkla 
ilgili Fiskobirlik, çay için Çaykur, pancar 
için Pankobirlik, ayçiçeğiyle ilgili Trakya-
birlik, zeytinle ilgili Tariş var. Ama bunların 
hepsi Kooperatifler Kanunu çerçevesinde 
kurulurken, ‘kooperatif yapılanmasının 
ürün bazlı olması yetmez’ düşüncesiyle 
‘tarımsal üretimin finansmanı başta olmak 

üzere tüm yapıyı kapsayacak bir kurum 
oluşturalım ve bunun kendine özel bir ka-
nunu olsun’ denilerek Türkiye Tarım Kre-
di Kooperatifleri kurulmuş. Tarım Kredi 
Kooperatifleri bugün, 1 Merkez Birliği, 17 
Bölge Birliği, 1.620 Kooperatif ve 195 hiz-
met bürosu ile Türkiye’nin en büyük çiftçi 
ailesidir” dedi.

“DEĞIŞIME AYAK 
UYDURMAMIZ 

GEREKIYOR”
Tarım Kredinin bir buçuk asırlık tecrübe-

siyle ülke tarımının en büyük destekçilerin-
den biri olduğunu kaydeden Poyraz şunları 
söyledi;

“Tarımsal girdi temininde hali hazırda 
güçlü bir ağımız var. Ancak zaman değişiyor, 
ülke değişiyor, insanlar değişiyor, beklentiler 
değişiyor, hepsinin ötesinde ihtiyaçlar de-
ğişiyor. Değişimin olduğu yerde de Tarım 
Kredi olarak bu gündemden uzak kalmamız 
düşünülemez. Bizim de bu değişime ayak 
uydurmamız gerekiyor. İhtiyaçlar, toplumsal 
beklentiler değişirken siz mevcut statünüzde 
kalırsanız bu ihtiyaçlara cevap veremez hale 
gelirseniz, ister istemez sistem sizi dışarı atar. 
Bizim, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapı 
oluşturmamız gerekiyor. Değişimden bahse-
diyorsak, bizim bunu yapabilecek kadrolarla 
bu işe girişmemiz lazım.

Son yıllarda pazarlama başta olmak üzere 
başlattığımız yenilenmeyi tüm yapıya uygun 

olarak genişletmek istiyoruz. Pazarlama ör-
neğinden hareketle daha önceleri yıllık 300-
400 milyon lira olan ürün alımını biz geçtiği-
miz yıl 2,4 milyar TL olarak gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki sene hedefimiz 3,7 milyar TL. 
4 yıllık bir zaman diliminde neredeyse 10 
katı gelişim kaydettik. Dolayısıyla bu sistemi 
hızlı bir şekilde çağa uygun hale getirmemiz 
gerekiyor. Bu anlamda sizden beklentimiz 
bu dönüşüme öncülük etmeniz.”

Konuşmanın ardından göreve yeni baş-
layan 35 servis görevlisi için aday personel 
eğitimi düzenlendi. Eğitim boyunca göreve 
yeni başlayan personele, krediler, muha-
sebe, hukuk, sigorta, vergi uygulamaları, 
tedarik pazarlama ve kooperatifçilik konu-
larında ders verildi.

Göreve yeni başlayan servis görevlilerine 
aday personel eğitimi verildi

T

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürlüğü bünyesinde istih-
dam edilen 35 servis görev-
lisi için “Aday Personel Alıştır-
ma Eğitimi” düzenlendi.
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Türkiye’nin en büyük çiftçi 
ailesi Tarım Kredi, ülke çift-
çisinin tarımsal girdi ihtiyacı-
nın uygun koşullarda temini 
yanında teknolojik ve teknik 
yenilikleri de yakından ta-
kip ederek bu alanda öncü 
oluyor.  

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji şirketi 
TARNET, tarım teknolojilerinde farkındalık oluşturmak, 
gençlere tarımı sevdirmek amacıyla geliştirdiği yeni ne-
sil eğitim hareketi Akıllı Tarım Atölyelerini (ATA) hayata 
geçirdi. 

Tarım Krediden tasarruf odaklı uygulama

Akıllı Tarım Atölyeleri gençlerle buluştu

Mersin Bölge Birliğine bağlı 
Misis Tarım Kredi Kooperati-
finde sıvı azot UAN 32 trans-

ferleri için IBC modeline geçiş uygula-
masına başlandı.

Türkiye’nin lider bitki besleme ürün-
leri üreticisi GÜBRETAŞ, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından Gübre 
Takip Sistemine geçilmesi sebebiyle 
tonajlı dolum ve dökme sıvı azot UAN 
32 transferlerinin IBC modeliyle yapıl-
ması için çalışma başlattı. Tarım Kredi 
iştiraki GÜBRETAŞ, IBC modelinin ilk 
uygulamasını Mersin Bölge Birliği faali-
yet alanında yer alan Misis Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde yaptı. 

IBC modeli, sıvı veya katı ürünlerin 
istiflenerek, bir yerden başka bir yere 
taşınmasını sağlıyor. Tankların özel ta-
sarımları dolayısıyla ürünleri doldur-

mak ve boşaltmak çok kolay olduğu için 
nakliye ve kullanımda da avantaj sağlı-
yor. Söz konusu uygulamanın sağladığı 
yenilikçi ve tasarruf odaklı yaklaşım 

çiftçiler tarafından olumlu karşılandı. 
IBC modeliyle UAN 32 hem kullanışlı 
hem de uygun maliyet avantajı sağlar-
ken, çiftçilerin memnuniyetini kazandı.

Öğrencilere hem tarımı 
sevdirecek hem de tarım 

odaklı olarak teknoloji geliştir-
me fırsatı sunacak olan Akıllı 
Tarım Atölyelerinde(ATA) eği-
tim alanlarından, materyallerine 
ve uygulama süreçlerine kadar 
360 derecelik bir tasarım inşa 
eden TARNET, “Tohum, Fidan 
ve Orman” isimli eğitim müfre-
datını tarım ve teknoloji olarak 
iki kategoriye ayırdı.

ATA EĞITIM SISTEMI, 
ÖĞRENCILERINI 

21.YÜZYILA 
HAZIRLIYOR!

Müfredat içerikleri alanında 
uzman eğitimcilerle hazırlanan 
ATA, teorik ve pratik uygulama-
lar olarak toplamda 24 atölyeden 
oluşuyor. Geleceği tasarlayan atöl-
yelerde, bitki besleme teknolojile-
rinden robotik kodlamaya, akıllı 
sera sistemlerinden yapay zekâya 

kadar geniş kapsamlı bir eğitim 
modeli esas alınıyor.

DÜNYANIN 
ILK TARIM 

TEKNOLOJILERI 
KUTU OYUNU

TARNET, eğitimlerin yanı sıra 
öğrenmenin en eğlenceli yolu 
olan kutu oyunlarıyla da çocuk-
ların dikkatini tarım ve teknolo-
jiye çekiyor. Dünyanın ilk tarım 
teknolojileri kutu oyunu olan 
Lider Çiftçi Kutu Oyunu ve Eko-
sistem Besin Zinciri Oyunu ile 
doğaya saygı duyan, üreten, bu 
yeteneklerini teknolojiyle birleş-
tirebilen çocukları ve gençleri bir 
araya getirmeyi hedefliyor.

ATA kapsamında hazırlanan 
bu oyunlar, Tarım Kredi Koope-
ratif Marketlerinin 200’ü aşkın 
şubesinde ve online olarak da 
www.atadukkan.com üzerin-
den satışa sunuldu. 
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arım Kredi Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Yıldız ve 
Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Çetin 
Şanlıurfa Bölge Birliğine ziyarette bu-
lundu. Başkan Kacır, Bölge Müdürü 
Aytaç Onkun’dan 2020 yılı faaliyetleri 
ve 2021 yılı hedefleri hakkında bilgi 
aldı.

Başkan Kacır ve beraberindekiler 
Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet alanın-
da yer alan Şanlıurfa, Kısas, Harran, 
Akçakale, Adıyaman, Gölbaşı, Besni, 
Çakırhüyük, Belören, Şambayat, Bozo-
va, Akpınar ve Kahta Tarım Kredi Ko-
operatiflerini ziyaret ederek kooperatif 
çalışanları ve ortaklarla görüştü.

Ziyaretlerini Sakarya Bölge Birliği ile 
sürdüren Kacır,  bölgenin faaliyet ala-
nındaki kooperatifleri ziyaret ederek 
çalışmaları inceledi. Kacır ve Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Musa Takımcı, 
Sakarya Bölge Birliğine ziyaretinde Sa-

karya Bölge Müdürü Fırat Sungur’dan 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Kacır ve beraberindekiler, Sakar-
ya Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan 
Söğütlü, Ferizli, Ağacık, Gölkent, Hürriyet, 
Kocaali, Kestanepınarı, Ortaköy, Kozluk, 
Karasu, Günaydın, Kasımpaşa, Salmanlı, 
Kaymaz, Akmeşe, Kartepe, Sapanca, Ari-
fiye, Budaklar, Yeşilyurt, Hendek, Akyazı, 
Dokurcun, Taşkesti, Göynük, Mudurnu, 
Seben, Kıbrıscık, Dörtdivan, Yeniçağa 
Kooperatiflerini ziyaret ederek kooperatif 
çalışanları ve ortaklarla görüştü. Başkan 
Kacır ayrıca, Bolu Seben Belediye Başkanı 
Fatih Kavak’a da ziyarette bulundu.

BARTIN’DA 
KOOPERATIF MARKET 

AÇILDI
Ayrıca Sakarya Bölge Birliği faaliyet ala-

nında bulunan Bartın Tarım Kredi Koo-
peratif Market şubesi düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Törene Bartın Valisi Sinan 
Güner, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 

Belediye Başkanı Cemal Akın, Tarım ve 
Orman İl Müdürü Yasin Önder, Kozcağız 
Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Sakarya 
Bölge Müdürü Fırat Sungur, Sakarya Böl-
ge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali So-
yöz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

POYRAZ’DAN 
TEKIRDAĞ BÖLGEYE 

ZIYARET
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Te-
kirdağ Bölge Birliği ve faaliyet alanındaki 
kooperatifler ile TK Yem tesislerini ziyaret 
ederek çalışmaları inceledi.

Genel Müdür Poyraz, Tekirdağ Bölge 
Birliği ziyaretinde Bölge Birliği çalışanları 
ile değerlendirme toplantısı yaptı. Bölge 
Müdürü Nedim Nar’dan bilgi alan Poyraz, 
bölge personeline çalışma takvimi içinde-
ki beklentileri ve yeni projeleri aktardı.

Genel Müdür Poyraz, TAREKS Hay-
vancılık Genel Müdürü Adem Tatlı ve 
Bölge Müdürü Nedim Nar ile birlikte Te-
kirdağ Bölge Birliği faaliyet alanında yer 
alan Tekirdağ ve Lüleburgaz Tarım Kredi 
Kooperatiflerini ziyaret ederek kooperatif 
çalışanları ve ortaklarla görüştü. Poyraz, 
TAREKS Hayvancılık’a ait Bayramdere 
Süt Üretim Tesisi ile Umurca Ecza Depo-
su ve Karantina İşletmelerinde inceleme-
lerde bulundu. 

Ziyaretlerini Kütahya Bölge Birliğiyle 
sürdüren Genel Müdür Poyraz, ziyaretin-
de Bölge Müdürü Serhat Özübek’ten 2020 
yılı faaliyetleri ve 2021 yılında yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Genel Müdür Poyraz daha sonra bölge 
birliği servislerini dolaşarak personele 
çalışmalarında başarılar diledi. Poyraz’ın 
bölge birliği ziyaretinde Bölge Müdürü 
Özübek’in yanı sıra Bölge Müdür Yardım-
cıları Ali Mollaoğlu ve Cengizhan Er, Kı-
demli Avukatı Lütfi İhsan Köse, de hazır 
bulundu.

T

Merkez Birliğinden bölgelere Merkez Birliğinden bölgelere 
ziyaret ziyaret 

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır 
ile Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr  Fahrettin 
Poyraz, bölge birliklerine bir 
dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ka-
cır, Sakarya ve Şanlıurfa Böl-
ge Birliğine, Poyraz Tekirdağ 
ve  Kütahya Bölge Birliğine 
ziyaret gerçekleştirerek, böl-
ge birliklerinin faaliyetlerine 
ilişkin bilgi aldılar. 

Kütahya Bölge Birliği Tekirdağ Bölge Birliği
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2020 performans sıralaması 2020 performans sıralaması 
belli oldubelli oldu

arım Kredi Kooperatifleri 2020 yılı Koope-
ratif ve Bölge Birliklerinin kurumsal per-
formans değerlendirme sonuçları belli oldu. 
Kurum kaynakların daha verimli yönetilme-
si/yönlendirilmesi ilkesine dayalı stratejilerin 
uygulanması, hizmetin ve teşkilatın iş süreç-
lerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, ve-
rimliliği artırmak ve teşkilatı sürekli gelişime 
yöneltmek amacıyla uygulanan performans 
değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 
Bölge Birlikleri ve Kooperatifler açıklandı.

2020 yılı içinde Kooperatiflerin ve Bölge 

Birliklerinin Kurumsal Performans Usul ve 
Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi so-
nucunda, Bölge Birlikleri arasında Şanlıurfa 
Bölge Birliği birinci, Kütahya Bölge Birliği 
ikinci, Ankara Bölge Birliği üçüncü oldu. 
Ayrıca Türkiye geneli kooperatifler arasında 
Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler-
den 360 Sayılı Sorkun Tarım Kredi Koopera-
tifi birinci, 1959 Sayılı Ümraniye Tarım Kre-
di Kooperatifi ikinci, Şanlıurfa Bölge Birliği 
kooperatiflerinden 1720 Sayılı Harran Tarım 
Kredi Kooperatifi üçüncü oldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 
yılı kurumsal performans sıralaması belli 
oldu. Kurumsal performansta Şanlıurfa 
Bölge Birliği birinci, Kütahya Bölge Birliği 
ikinci, Ankara Bölge Birliği üçüncü oldu. 

T

Dr. Fahrettin Poyraz
Genel Müdür

Dereceye giren Bölge Birlikleri Müdürlerine plaketleri, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz ve Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Bayramali Yıldırım tarafından verildi.
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na faaliyet konularından biri olan tarımsal 
girdi temini için ülke genelinde teşkilatlan-
mış 1.620 Tarım Kredi Kooperatifi aracılı-
ğıyla hizmet verdiklerini hatırlatan Poyraz, 
“Ortaklarımızın ve diğer çiftçilerimizin 
tarımsal üretimlerini desteklemek adına 

ihtiyaçları olan; bitki besleme ürünleri, mo-
torin, bitki koruma ürünleri, karma hayvan 
yemleri, tohumluk, tarımsal alet ve maki-
neler, zaruri tüketim ve gıda maddeleri gibi 
birçok ürünü zamanında, kaliteli ve uygun 
fiyatlar ile karşılıyoruz” dedi. 

“HEDEFIMIZ ORTAK 
MEMNUNIYETI”

2020 yılının dünyada ve ülkemizde Ko-
vid 19 salgını nedeniyle zorlu geçtiğine 
dikkat çeken Poyraz şunları söyledi;

“Tarım Kredi olarak pandemi süresince 
temel girdilerin çiftçiye ulaştırılmasında 
hiçbir eksiklik yaşatmadık. Sadece 2020 
yılında çiftçilere 1 milyon 458 bin ton 
kimyevi gübre, 1 milyon 288 bin ton kar-
ma hayvan yemi ve 191 bin ton tohumluk 
başta olmak üzere birçok girdiyi teslim 
ettik. Üreticilerden gelen tüm girdi talep-
lerini zamanında karşılamak temel şiarı-
mızdır. Bu kapsamda toplam 11 milyar 
725 milyon TL bedel karşılığında tarımsal 
girdi satışı gerçekleştirdik.”

“ZOR ZAMANDA 
IMDADIMIZA TARIM 

KREDI YETIŞIYOR” 
Kayaş Tarım Kredi Kooperatifi ortak-

larından İsa Solak, Tarım Kredinin küre-
sel salgın sürecinde yürüttüğü faaliyetleri 
kendileri için çok önemli olduğunu söy-
ledi. Uzun yıllardan beri çiftçilikle içi içe 
olduğunu kaydeden Solak, Tarım Kre-
dinin her zaman yanlarında olduğunu 
ifade etti. Solak, tarımsal faaliyet olarak 
arpa, buğday ve nohut ekimi yaptığını 
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü; 

“1978 yılından beri Tarım Kredi Ko-
operatifleri ile çalışıyorum. Gübreden 
ilaca, tohumdan makine ekipmanlarına 
kadar bütün ihtiyaçlarımı Tarım Kredi-
den karşılıyorum. ‘Çiftçinin bahar döne-

mi yokluk dönemidir’ ancak tam da bu 
zor zamanlarımızda imdadımıza Tarım 
Kredi Kooperatifleri yetişiyor. Tarım 
Kredi olmazsa çiftçiler ihtiyaçlarını hem 
zamanında hem de uygun fiyata alamaz.” 

“ÇIFTÇI ÖDEYECEĞI 
BORCU BILIYOR” 

1978 yılından 2000’li yıllara kadar 
büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade 
eden Solak; “2000 yılından önce örne-
ğin kredi kullanımında 3 buçuk milyar 
borçlanıyorsak 7 milyar ödüyorduk. O 
dönemler çiftçi için çok zor dönemler-
di. Ancak 2000 yılından sonra bu ra-
kam düştü. Önceden ödediğimiz faizin 
şuan onda birini ödüyoruz. Ayrıca çift-
çi artık borçlandığı zaman ödeyeceği 
borcu biliyor. Artık faiz oranları sabit. 
Örneğin çiftçi aldığı mazotu iki ay için-
de öderse sıfır faizden ödüyor.” şeklin-
de konuştu.

“PANDEMIDE 
IHTIYAÇLARIMIZI TARIM 

KREDI TEMIN ETTI” 
Solak, çiftçilerin Tarım Kredi Koope-

ratiflerinden çok memnun olduğunu da 
vurgulayarak; Tarım Kredi Kooperatifle-
ri sayesinde Kovid-19 salgınına rağmen 
girdi tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşama-
dıklarını belirtti. Tarım Kredinin sınırsız 
imkanları olduğuna dikkat çeken Solak, 
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri saye-
sinde tüketicilerin de hem güvenilir hem 
de daha ucuz ürüne ulaştığını kaydetti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, Kovid-19 salgınının etkilerinin en yoğun yaşandığı 
2020 yılı içinde üreticiden gelen tüm girdi taleplerini en 
kısa zamanda karşıladıklarını ve çiftçilere hiçbir sıkıntı 
yaşatmadıklarını söyledi.

Poyraz, “2020 yılı boyunca gübreden karma hayvan yemine 
tohumdan fideye toplam 11 milyar 725 milyon TL bedel 
karşılığında tarımsal girdi satışı gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin 
devam için var gücümüzle çalışıyor ve yeni dönemde de çiftçimize 
tarımsal girdi ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

A

Tarımsal üretimin devamı için çalışıyoruz Tarımsal üretimin devamı için çalışıyoruz 
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, son üç 
yıldır üzerinde durdukları ve gündeme 
taşıdıkları talebe bağlı sözleşmeli üretim 
çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, 
“Ortaklarımızın pazar kaygısı duymadan, 
güvenle ekim yapabilmeleri ve piyasa den-
gesinin de korunması amacıyla sözleşmeli 
üretim modeli ile tek bir üründe yoğun-
laşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. 
Ayrıca, arz düşüklüğünü de engelleyerek 
belli ürünlerde ithalata ihtiyaç duymadan 
yerli kaynakların verimli kullanımına ve 
Milli Tarım Projesine de destek veriyoruz. 

Sözleşmeli üretim modeliyle üretimi yay-
gınlaştırmak için kurumsal işbirliklerine 
imza atıyor, oluşturduğumuz pazar ile 
ortaya çıkan ihtiyaca göre üretim planla-
masını ve ürün alımlarını yapıyoruz. Çe-
şitli üniversite ve kamu kurumlarıyla da 
işbirliği çalışmalarımız devam etmekte, 
ayrıca imzaladığımız işbirliği protokol-
leriyle Meyve Suyu Endüstrisi Derneği 
(MEYED), Türkiye Makarna Sanayici-

leri Derneği, ETİ ve Nişasta Sanayicileri 
Derneği (NİSAD) gibi gıda sektörünün 
önemli aktörleriyle işbirliklerimizi sürdü-
rüyoruz” diye konuştu.

2021 YILI SÖZLEŞMELI 
ÜRETIM HEDEFI              

1,5 MILYAR
Ürün değerlendirme faaliyetlerine iliş-

kin bilgi veren Poyraz, 2020 yılı içinde 

575 milyon TL bedelle 397 bin ton hubu-
bat, 412 milyon TL bedelle 208 bin ton 
yaş sebze-meyve,155 milyon TL bedelle 
24 bin ton bakliyat başta olmak üzere 
toplamda 2 milyar 341 milyon TL bedel-
le 1 milyon 113 bin ton ürün alımı ger-
çekleştirdiklerini ifade etti. 2020 yılında 
gerçekleştirilen ürün alım miktarının 
yaklaşık 1 milyar liralık kısmının söz-
leşmeli üretim yoluyla temin edildiğini 
hatırlatan Poyraz, “Tarım Kredi Koope-
ratifleri olarak ürün alımlarımız artarak 
devam edecek. 2021 yılı için 1,5 milyar 
TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere top-
lam 3,7 milyar liralık alım yapmayı plan-
lıyoruz” diye konuştu. 

MEYED’E 31 BIN TON 
ÜRÜN VERILDI  

Genel Müdür Poyraz, ürün değerlen-
dirme faaliyetleri kapsamında sadece 
MEYED ile yaptıkları işbirliği kapsa-
mında MEYED üyesi firmalara 2019 
ve 2020 yıllarında Balıkesir, İzmir, Kü-
tahya, Antalya, Konya, Ankara, Kayseri, 
Sivas, Erzurum, Malatya, Gaziantep ve 
Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatif-
ler tarafından yaklaşık 31 bin ton ürü-
nün 46 milyon TL bedelle satışı gerçek-
leştiğini açıkladı. Genel Müdür Poyraz, 
ayrıca TMSD (Türkiye Makarna Sanayi-
cileri Derneği), ETİ ve NİSAD (Nişasta 
Sanayicileri Derneği) gibi gıda sektö-
rünün önemli aktörleriyle yaptıkları 
işbirliklerini sürdüğünü vurgulayarak, 
“2019 ve 2020 yıllarında çiftçilerimiz-
den aldığımız ürünlerin bu derneklere 
üye firmalara satışı gerçekleşmiş olup, 
2021 yılında da bu yükselişin artarak 
devam etmesini hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, 
sözleşmeli üretim ve ürün 
değerlendirme faaliyetleri, 
büyüyor. Bu kapsamda 
özellikle son yıllarda 
kooperatiflerce alımı yapılan 
ürünlerin çeşitliliği ve alım 
miktarları yapılan iş birlikleri 
doğrultusunda artıyor.

Ürün değerlendirme iş birlikleriyle Ürün değerlendirme iş birlikleriyle 
büyüyor büyüyor 
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ivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl 
Özel İdaresi öncülüğünde yürütülen Bitki-
sel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında 
5 bin çiftçiye tohum dağıtımı yapıldı. Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Böl-
ge Birliği tarafından tedarik edilen arpa, 
buğday, yulaf, yonca, korunga, fiğ ve mı-
sır olmak üzere toplamda 8,5 milyon lira 
değerinde 2 bin ton tohum düzenlenen 
törenle dağıtıldı. Törene, Sivas Valisi Salih 
Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet 
Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan 
Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit 
Yıldız, Tarım Kredi Sivas Bölge Müdürü 
Levent Uslu, Bölge Müdür Yardımcıları 
Şemis Kalem, Mahmut Serdar Erdem ve 
Suat Öz’ün yanı sıra protokol üyeleri ve 
çiftçiler katıldı.

ÜRETEN ÇIFTÇI, 
GELIŞEN SIVAS

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuş-
mada, Sivas’ın 7,8 milyon dekar işlenen 
tarım arazisi, 8,3 milyon dekar mera varlı-
ğı, 415 bin büyükbaş ve 741 bin küçükbaş 
hayvan varlığı ve 6,2 milyar liralık tarımsal 
hasılası ile Anadolu’nun parlayan yıldızı 
konumunda olduğunu belirtti.

Sivas’ın tarım alanındaki büyük potansi-
yeline dikkat çeken Ayhan, “Üreten Çiftçi, 
Gelişen Sivas” sloganıyla birçok projeyi 

hayata geçirdiklerini ifade etti. Sivas’ta 
hayvancılık işletmelerinin ihtiyacı olan 
kaliteli yem bitkileri üretimini artırmayı 
hedeflediklerini dile getiren Ayhan, “Kaba 
yem açığını azaltmayı, dışarıdan kaba yem 
alımını sınırlamayı ve işletmelerin arazi-
lerine göre uygun yem bitkilerini yetiştir-
mek suretiyle yem masraflarını azaltmayı 
amaçlıyoruz. Büyükbaş veya küçükbaş 
hayvan varlığı olan üreticilerimize hem 
hayvanlarımızı samana dayalı beslemeden 
kurtarmak hem de meralara olan erken ve 
aşırı otlatma baskısını azaltmak için kali-
teli kaba yem bitkisi tohumu dağıtımı ya-
pacağız. Bugün 5 bin çiftçimize tohum da-
ğıtımını gerçekleştirdiğimiz bu projelerin 
ilimize hayırlı uğurlu olmasını, bereketli 
olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 
ise Türkiye’nin tarımda kendi kendine ye-
ten bir ülke olduğunu vurgulayarak, ülke 
genelinde olduğu gibi Sivas’ta da tarım ve 
hayvancılığın gelişmesi için önemli proje-
lerin hayata geçirildiğini bildirdi.

BITKISEL ÜRETIMI 
GELIŞTIRME PROJESI

Tohum dağıtım töreninde konuşan İl 
Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, 
“Bakanlığımız tarafından uygulamaya 
konulan Bitkisel Üretimi Geliştirme Pro-
jesi kapsamında; ülke genelinde 9 ilde 44 
bin dekar alanda uygulanmış olup; proje-
de 11 bin dekara uygulama alanı ile ilimiz 
diğer iller arasında en fazla payı almış 
durumdadır. 2018 yılında 11 bin dekar 

alanda başladığımız proje kapsamında 
200 kişiye yüzde 50 hibe destekli tohum 
dağıtımı yaptık ve ekimi gerçekleştirildi. 
2019 yılında yine 11 bin dekar alanda 
yaklaşık olarak 200 kişiye 67 bin kilogram 
arpa ve 153 bin 750 kilogram da buğday 
tohumu yüzde 100 hibeli olarak dağıtıl-
mıştır. Projemizin 3. ve son yılı olan 2020 
yılında yüzde 50 hibe destekli  51 bin 200 
kilogram adi fiğ ve 70 bin 500 kilogram 
da nohut dağıtımı yapılacak olup ekimi 
sağlanacaktır. Katkı sağlayan Valimiz baş-
ta olmak üzere Tarım Kredi Kooperatif-
lerine de teşekkür ediyor, dağıtacağımız 
tohumların bereketli olmasını diliyorum.” 
dedi.

Konuşmaların ardından temsili olarak 
çiftçilere tohum dağıtıldı.

S

Sivas’ta 5 bin çiftçiye tohum Sivas’ta 5 bin çiftçiye tohum 
dağıtıldıdağıtıldıSivas’ta, nadas alanlarının 

değerlendirilmesi, çayır 
mera ve yem bitkilerinin 
üretiminin geliştirilme-
si ve kaba yem açığının 
giderilmesi amacıyla 5 bin 
çiftçiye 2 bin ton tohum 
dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesince düzenlenen 
etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet 

Tahmazoğlu, Tarım ve Orman İl Müdü-
rü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Ga-
ziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan ile 
çiftçiler katıldı. 

Tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçi-
lerin desteklenmesi amacıyla başlatılan 
proje kapsamında düzenlenen törende 
konuşan Gaziantep Bölge Müdürü Mus-
tafa Aslan, Gaziantep’te belediyecilik 
anlamında örnek çalışmalar yapıldığını 
söyledi. Aslan, “Belediyecilik hizmetleri 
haricinde tarımsal üretimin gelişmesi 
ve yöremizdeki çiftçilerin desteklenme-

si adına güzel çalışmalar yapılıyor. Bu 
anlamda belediyelerimizin çiftçimizin 
yanında olması ve her konuda çiftçimi-
ze destek vermesi bizleri de ziyadesiyle 
mutlu ediyor. Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi ola-
rak toprağa zarar vermeden, üretkenliği 
artırarak, sağlıklı ürünler yetiştirmeyi ve 
hayvancılık sektöründeki mera faaliyet-
lerini artırmak konularında her daim 
çiftçimizin yanında. İmzaladığımız pro-
tokol çerçevesinde Şahinbey Belediyesi 
tarafından çiftçilere bin ton 20.20.0 güb-
re dağıtımı yapılacak. Dağıtımda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Çift-

çilerimizin bereketli bir yıl geçirmelerini 
temenni ediyorum” dedi.

Şahinbey Belediyesinin yaklaşık dört 
yıldır çiftçiye her anlamda destek oldu-
ğunu belirten Başkan Mehmet Tahma-
zoğlu ise yaptığı konuşmada, “Bu des-
tekler çok önemli. Çünkü bu destekler 
sayesinde Şahinbey ilçesinde 120 bin de-
kar olan ekim alanı % 150 oranında artış 
göstererek 280 bin dekar alana çıktı. Bu 
dağıtımlarla ekilmeyen tarlalar ekilme-
ye başladı. Bu da daha fazla ürün daha 
fazla kazanç anlamına geliyor. Bu sayede 
de hem memleketimiz hem de çiftçimiz 
daha fazla kazanıyor” diye konuştu.

Gaziantep’te çiftçilere gübre dağıtımı yapıldı
Gaziantep Bölge Birliği, Şahinbey Belediyesi  ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında im-
zalanan protokol çerçevesinde Şahinbey ilçesinde çiftçilere bin ton gübre dağıtımı yapıldı.
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, çiftçileri-
mizin alınteri ile üretilen tarımsal ürün-
leri içeren erzak paketlerini kurum ve va-
tandaşların talepleri doğrultusunda temin 
ettiklerini söyledi.

Tarım Kredi erzak paketlerinin geçtiği-
miz yıl içinde kurum ve vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördüğünü belirten Poyraz, 
“Bu yıl, hem hayır sahibi vatandaşlarımız 
hem de kurumlarımız için hazırlanan 
alışveriş kartlarıyla (Koopkart) Tarım 
Kredi Kooperatif Marketlerden alışveriş 
imkanı olacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin hacmi 
günden güne artan kurumsal satış faa-
liyetlerini değerlendiren Poyraz, başta 
Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü,  bakanlıkların il teşkilatları, 
belediyeler, üniversiteler, cezaevleri olmak 

üzere halihazırda ülke genelindeki yak-
laşık 1.500 kurumun gıda veya tarımsal 
girdi ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti.

Poyraz, faaliyetlerini “tarladan sofraya” 
vizyonuyla yürüten Tarım Kredinin, bir 
yandan Tarım Kredi Kooperatif Market-
leri ve diğer ulusal marketler ile işbirliği 
halinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçla-
rını karşıladığını bir yandan da kurmakta 
olduğu “kurumsal işbirlikleri” çerçevesin-
de ülkemiz genelindeki kurumların ihti-
yaçlarını temin ettiğini vurguladı.

T

Çiftçilerimizin el emeği ile 
ürettikleri yerli, katkısız ve 
doğal tarımsal ürünleri içe-
ren 2 milyon adet erzak 
paketini bu yıl içerisinde 
kurum ve vatandaşların ta-
lepleri doğrultusunda temin 
etmeyi hedefleyen Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Ramazan ayının bereketini 
paylaşarak arttırmak iste-
yen kişi ve kurumlar için de 
erzak paketleri ve alışveriş 
yardım kartları hazırladı.

“2020’DE 1,3 MILYON 
ERZAK PAKETI 
HAZIRLADIK”

Genel Müdür Poyraz, kurumsal işbir-
likleri çerçevesinde 2020 yılında valilik-
lerden kaymakamlıklara, belediyelerden 
sosyal yardım kuruluşlarına “Tarım 
Kredi” markalı yaklaşık 1milyon 300 bin 
adet erzak paketi hazırlanarak arz edildi-
ğini söyledi. 

Kurumlar ile artan işbirlikleri ve va-
tandaşlarımızın beğenisi çerçevesinde 
2021 yılında da aynı gayretle çalıştıkla-
rını dile getiren Poyraz, “İştiraklerimiz 
ile işbirliği halinde hazırladığımız erzak 
paketleri nihai hale getirilerek 2021 yılı 
boyunca kurumlarımıza ve vatandaş-
larımıza ulaştırmaya devam edilecek. 
Kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza bu 
yıl 2 milyon adet erzak paketi sunulması 
hedeflenmektedir” dedi.

“ERZAK PAKETLERINIZ 
KOOPERATIF 

MARKETLERDE”
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin, 

çiftçilerimizin alın teri olan kaliteli ve do-
ğal ürünleri, yerli ve milli markalar hali-
ne getirip tüketiciyle buluşturduğuna işa-
ret eden Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım Kredi Kooperatif Marketler, 
‘kalitenin üreticisi doğallığın güvence-
siyiz’ prensibi ile hareket ederek Rama-
zan ayının bereketini sevdikleri, ihtiyaç 
sahipleri ve çalışanları ile paylaşmak 
isteyen kişi ve kurumlar için çiftçimizin 

el emeği ile ürettikleri yerli, katkısız ve 
doğal ürünlerden Ekonomik Paket ve 
Büyük Paket olarak hazırladığı iki farklı 
Ramazan erzak paketini tüm mağazala-
rında hazır hale getirdi. Ayrıca, seçilen 
ürünlerle hazırlanacak “Size Özel” erzak 
paketi siparişlerini de karşılamak üzere 
elektronik posta yoluyla koopkuman-
ya@kooperatifmarket.com.tr adresin-
den ve 444 1 857 numaralı çağrı merkezi 
üzerinden müşterilerimizle buluşmayı 
bekliyoruz” diye konuştu. 

RAMAZAN AYI 
ALIŞVERIŞ KARTLARI 

Özellikle yaklaşan Ramazan ayı bo-
yunca bir yandan ülkemiz genelindeki 
kurumların erzak paketi talepleri karşı-
lanırken diğer yandan Kooperatif Mar-
ketlerden ve ülke genelindeki Tarım 
Kredi Kooperatiflerinden de erzak pa-
keti tedarik edilebileceğine dikkat çeken 
Poyraz, şunları kaydetti; 

“Ayrıca hem hayır sahibi vatandaşla-
rımız hem de kurumlarımız hazırlamış 
olduğumuz Ramazan ayı alışveriş kart-
larını (Koopkart) temin ederek vatan-
daşlarımıza dağıtabilecektir. Kartlarımız 
150 TL ve 250 TL olarak hazırlandı ancak 
vatandaşlarımız dilemesi halinde istediği 
tutarı da karta yükleyebilecek. Hedefi-
miz Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak kurum ve vatandaşlarımızı, Türk 
çiftçisinin emeği ile yoğrulmuş yerli 
ürünlerimizle buluşturmak, bu ürünleri 
çiftçilerimizden alıp nihai hale getirerek 
tüketicilerimize sunmaktır.”

Tarım Krediden Ramazan ayı içinTarım Krediden Ramazan ayı için  
erzak paketierzak paketi ve  ve alışveriş kartıalışveriş kartı

Ramazan Sofraları Ramazan Sofraları 
Tarım Kredi Tarım Kredi 
ürünleriyle ürünleriyle 

bereketlenecekbereketlenecek
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Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi 
köyünde meydana gelen yan-

gının ardından Tarım Kredi Koo-
peratifleri Trabzon Bölge Birliği ve 
Tarım Kredi Yem’in ortak yürüttü-
ğü faaliyet kapsamında yangından 
zarar gören büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan yetiştiricilerine yem yardı-
mında bulunuldu.

Yangında; 35 bina, 60 ev ile ahır 
ve samanlıkların yandığını belir-
ten Trabzon Bölge Müdürü Os-
man Tomruk,  “Yangından sonra 

vatandaşlarımızın büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanlarının yem ih-
tiyacı olduğunu tespit ettik. Bu 
doğrultuda Tarım Kredi Yem şir-
ketimiz ile irtibata geçerek, yangın 
bölgesine ivedilikle yem sevkiya-
tımızı gerçekleştirdik. Böylesine 
büyük bir yangında can kaybı ya-
şanmadığı için mutluyuz. Bütün 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 
Trabzon Bölge Birliği olarak bölge 
çiftçisine her türlü desteği vermeye 
hazırız.” dedi.

27 Ocak’ta başlayan bu yılki 
toplu iş sözleşmesi sürecinin 
yasal süreden bile erken ta-

mamlandığına dikkat çeken Genel 
Müdür İbrahim Yumaklı, “Şirket 
tarihinin operasyonel ve finan-
sal rekorlarıyla tamamladığımız 
2020’nin ardından insan odaklı yö-
netim anlayışımız ve pozitif diya-
loğa dayalı yaklaşımımızla Yarım-
ca’daki kapsam içi çalışanlarımızın 
toplu iş sözleşmesi sürecini de re-
kor sayılabilecek sürede sonuçlan-
dırdık. Küresel salgın sürecinde bir 
yandan kesintisiz ürün tedariki ve 
tarımsal danışmanlık hizmetleri-
mizle çiftçilerimizin yanında olur-
ken, diğer yandan çalışan motivas-
yonunu önceleyerek fabrikadaki 
çalışanlarımızı memnun eden tam 
uzlaşıyı sağladık” dedi.

Özellikle Kovid-19 salgını dö-
neminde de sektörde üstlendiği 
sorumluluk doğrultusunda ke-

sintisiz gübre tedariki ve bilinçli 
tarımı yaygınlaştırma faaliyetle-
riyle tarımsal üretime katkısını 
artırarak sürdüren GÜBRETAŞ; 
yoğun bir tempoyla geçirdiği 2020 
yılını üretim, satış, ihracat, kon-
solide ciro ve kârlılık rekorlarıyla 
tamamlamıştı.

GÜBRETAŞ, Kocaeli’nin Kör-
fez ilçesindeki ana üretim üssü 
Yarımca Tesisleri’nde çalışan Pet-
rol-İş Sendikası’na bağlı kapsam 
içi çalışanlarla ilgili iki yılda bir 
yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüş-
melerini de bu yıl çok kısa sürede 
tamamlandı. Sözleşme kapsamın-
da Yarımca’daki kapsam içi çalı-
şanlara sağlanan ücret artışlarının 
yanı sıra “iş tanımlama, personel 
seçme, iş geliştirme ve kademe/
kıdeme göre ücretlendirme” uygu-
lamalarında varılan mutabakat da 
sendika temsilcileri ve işçiler tara-
fından memnuniyetle karşılandı.

GÜBRETAŞ’ın toplu iş sözleşmesi tam GÜBRETAŞ’ın toplu iş sözleşmesi tam 
uzlaşıyla sonuçlandıuzlaşıyla sonuçlandı

Tarım Kredi’den 
Artvin’e yardım eli

Sektörünün öncü şirketi GÜBRETAŞ, ana üretim 
üssü olan Kocaeli Yarımca Tesisleri’ndeki 
kapsam içi çalışanları için Petrol-İş Sendikası ile 
başlattığı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerini 
kısa sürede tam uzlaşı ve anlaşmayla 
sonuçlandırdı.
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Tarladan sofraya ülke tarımın ve çiftçinin en bü-
yük destekçilerinden Türkiye Tarım Kredi Koo-

peratifleri, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması 
için ürün değerlendirme faaliyetlerine aralıksız de-
vam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Bölge Birliği fa-
aliyet alanında yer alan Kırıkhan Tarım Kooperatifi 
aracılığıyla 2021 yılının ilk üç ayında yaklaşık 300 ton 
havuç alımı gerçekleştirdi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesin-
de 22 bin dönüm arazide havuç ekimi yapılıyor. Bu 
anlamda Türkiye’de üçüncü sırada yer alan Kırıkhan 
ilçesinde yetiştirilen havuçlar Tarım Kredi güvence-
siyle Türkiye’nin dört bir yanında Tarım Kredi Koo-
peratif Marketler ve anlaşmalı ulusal market zincirle-
riyle tüketicilere ulaştırılacak. 

Öte yandan Mersin Bölge Birliği, ürün değerlendir-
me çalışmaları kapsamında 2021 yılında ilk defa 50 ton 
kırımızı lahana,  20 ton da beyaz lahana alımı yaptı. 

Çiftçinin emeği Tarım Kredi ile değerleniyorÇiftçinin emeği Tarım Kredi ile değerleniyor
Türkiye’nin en büyük havuç üretim 
noktalarından biri olan Kırıkhan’da 
hasat sonrası üreticilerin ilk adresi 
yine Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri oldu. Yaklaşık 300 ton havuç, 
Kırıkhan kalitesi ve Tarım Kredi 
güvencesiyle Türkiye’nin dört bir 
yanına ulaştırılacak.
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arım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, yem 
sektörünün öncü kuruluşu olarak ayda 5 
bin tır hayvan yemi ürettiklerini belirte-
rek, “Üretimde ve kapasitede yakaladı-
ğımız başarıyı, AR-GE faaliyetlerine de 
taşıdık. Ankara’da 2018 yılında kurduğu-
muz AR-GE merkezi sektörde yerini aldı 
ve Türkiye genelindeki 12 fabrikamızda 
kurulu laboratuvarlarımıza liderlik yapı-
yor. Sadece 2020 yılında fabrikalarımız 
ve AR-GE merkezimizde yaptığımız yaş 
kimya ve NIR analizleri toplam 60 bin 
analize ulaştı. Bu, şirketimiz açısından 
ciddi bir veri ve aynı zamanda bilgi biri-
kimi oluşturuyor” diye konuştu.  

Tarım Kredi Gazetesine kapılarını 
açan Merkezin faaliyet ve hedeflerini 
değerlendiren Tarım Kredi Yem Genel 
Müdürü Kinay, merkezin yem sektö-
ründe kalite ve AR-GE çalışmalarında 
temel bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti. 
Kinay, Ankara Üniversitesi Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Teknokenti’nde kurulu 

AR-Ge merkeziyle Türkiye genelindeki 
12 fabrikalarının üretimine yön verdik-
lerini belirterek, “AR-GE merkezimizde 
Afyon, Balıkesir, Elazığ, Kırklareli, Yoz-
gat, Sivas, Kütahya, İzmir-Tire, Sakarya, 
Şanlıurfa, Denizli, Amasya fabrikalarımı-
za yem formül hesaplamaları yapılarak 
yıl boyunca yem formülleri iletiliyor ve 
üretim başlıyor. Önceliğimiz ham madde 
analizleri oluyor. Analiz sonuçlarına göre 
hammaddenin kabulü ya da reddi oluyor. 
Kabul edilen hammadde, fabrika tara-
fından teslim alınıyor. Reddedilirse, ilgili 
firmaya reddin sebepleri iletiliyor. Fir-
malara bu anlamda kredi notu veriyoruz. 
Sonuç olarak TK Yem, en uygun fiyata en 
kaliteli hammaddeyi tedarik ediyor” diye 
konuştu. 

“YEM SEKTÖRÜNÜN EN 
GENIŞ LABORATUVAR 

AĞI TK YEMDE”
Yem sektörünün en geniş laboratuvar 

ağına sahip kurumunun TK Yem olduğuna 

dikkat çeken Kinay, “Hatta yakın coğrafya-
mızda bu donanıma sahip bir tek şirket yok. 
Elimizdeki imkanlarla hem yem formülleri 
hazırlıyoruz hem de AR-GE projeleri geliş-
tiriyoruz” şeklinde konuştu. Genel Müdür 
Kinay, projelerini geliştirirken bir çok ku-
rumla işbirliği yaptıklarını da vurgulayarak, 
“Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik 
Fakülteleriyle sürekli çalışıyoruz. Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi ile projeler gerçekleş-
tirdik. Yine Hacettepe Üniversitesi ile de 
projelerimiz devam ediyor. Gebze’deki TÜ-
BİTAK-MAM  ile işbirliği yapıyoruz. Yine 
ABD’de Cornell Üniversitesi ile proje bazlı 
işbirlikleri yapıyoruz” dedi. 

“HAYMANA’DA AR-GE 
ÇIFTLIĞI KURDUK”  

TK Yem Genel Müdürü Kinay, AR-GE 
merkezinde geliştirdikleri formüllerin dene-
melerinin  Haymana’da kurdukları AR-GE 
çiftliğinde yapıldığını belirterek, “Laboratu-
varlarımızda yem yapmak amacıyla alınan 
hammaddenin kalite kontrol kriterleri çer-
çevesinde güvenli bir şekilde analiz edilme-

si, bu alımla ilişkili olarak depolanmasına, 
bununla birlikte üretilen yemlerin piyasaya  
çıkmadan önce yem kriterlerine uygun olup 
olmadığının kontrolleri yapılıyor.  Böylece 
üretilecek yemlerin belirlenen hedeflere ve 
formüllere uygun olup olmadığı sistem üze-
rinden takip ediliyor” diye konuştu. 

T

Tarım Kredi Yem, Ankara’da 
kurduğu merkez aracılığıyla 
ürettiği büyükbaş, küçükbaş, 
kanatlı ve balık yemlerinde ka-
lite kontrol ve AR-GE faaliyet-
lerini koordine ediyor. AR-GE 
merkeziyle yem sektöründe bir 
ilki gerçekleştiren Tarım Kredi 
Yem, sektöre daha kaliteli ve 
uygun fiyata ürün sunmak üze-
re liderlik yapıyor.

TK Yemden AR-GE’ye TK Yemden AR-GE’ye 
büyük yatırımbüyük yatırım

Tarım Kredi Yem,   

AR-GE    merkeziyle 

yem sektörüne yön 

vermeye hazırlanıyor

Hasan Fehmi KİNAY



HABER 19NİSAN 2021

Geçtiğimiz Ekim 
ayında Hatay’da 
bölücü terör ör-

gütü tarafından çıkarılan 
yangınlarda zarar gören 
alanların yeniden ağaç-
landırılması için GÜB-
RETAŞ, 1954’te ilk üretim 
tesislerini kurduğu İskende-
run ilçesinde gerçekleştirilen 
fidan dikim töreniyle 11 bin 111 
yeni fidanı toprakla buluşturdu. 

1952 yılında ülkemizde tarımsal verimli-
lik artışı için üreticilere tarımın önemli gir-
dilerinden bitki besleme ürünlerini tedarik 
etmek amacıyla kurulan GÜBRETAŞ, sek-
tördeki liderliğini sosyal sorumluluk faali-
yetleriyle de destekliyor. 

Şirket bu kapsamda özellikle son 15 yılda 
eğitim ve çevre odaklı sosyal sorumluluk 
projelerini etkin şekilde sürdürüyor. 2006’da 
başlatılan Türkiye Toprak Verimliliği Ha-
ritası Projesi, 2007’den beri ziraat fakülte-
lerinde okuyan çiftçi çocuklarına verilen 
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteği, şirketin 
60. yıldönümü anısına Hatay’ın İskenderun 
ve Kocaeli’nin Başiskele ilçelerinde yaptırı-
lan okulların yanı sıra GÜBRETAŞ Hatıra 
Ormanı uygulamaları gibi başlıca projelerle 
şirketin sosyal faydaya yönelik faaliyetle-
ri devam ediyor. Toprak ve çevre dostu bir 
yaklaşımla gelecek nesillere daha güzel bir 
dünya bırakmayı hedefleyen GÜBRETAŞ, 
2008 yılında Konya’da ve 2014’te ise İstan-
bul-Şile’de hatıra ormanları oluşturmuştu.

GÜBRETAŞ bu kez 1954’te Türkiye’nin 
ilk gübre fabrikasını kurduğu İskenderun 
bölgesinde yeni bir adım attı. Geçtiğimiz 
sonbaharda bölücü terör örgütü tarafından 
Hatay’da çıkarılan yangınlarda zarar gören 
alanları yeniden ağaçlandırıp yeşertmek 
amacıyla GÜBRETAŞ’ın 69. yıldönümü anı-
sına İskenderun’da Hatıra Ormanı kuruldu. 
Şirketin ilk fabrikasının ve tesislerinin bu-
lunduğu İskenderun’un Sarıseki bölgesinde 
gerçekleştirilen törenle 11 bin 111 adet fidan 
toprakla buluşturuldu.

“BU TOPRAKLARDAN 
ALDIĞIMIZ GÜÇLE 

BU TOPRAĞA DEĞER 
KATIYORUZ”

Törende konuşan Genel Müdür İbrahim 
Yumaklı, Adnan Menderes döneminde ku-
rulan GÜBRETAŞ’ın bu topraklara atılan ilk 
tohum olarak İskenderun’daki fabrikasıyla 
üretime başladığını hatırlatarak geride kalan 

69 yılda şirketin yatırımlarıy-
la ülke genelinde kök salıp 

büyüyerek kocaman bir 
ağaca dönüştüğünü be-
lirtti. Genel Müdür Yu-
maklı, “Türkiye’nin en 
büyük çiftçi ailesi Tarım 

Kredi Kooperatiflerinin 
şirketi olan GÜBRETAŞ 

ağacı; bugün gelinen nokta 
itibariyle Türkiye genelinde 2 il-

deki üretim tesisleri, 4 laboratuvarı, 5 
lojistik merkezi, 8 bölge müdürlüğü ve 2750 
civarındaki satış noktasıyla ülkenin dört bir 
yanına dallarını uzatıp meyve vermeye de-
vam etmektedir. Öyle ki ilk olarak İskende-
run’a dikilen bu ağacın dalları, son yıllarda 
gerçekleştirdiği yurtdışı yatırımlar ve yaptığı 
ihracatla dünyaya da uzanmış durumdadır” 
dedi.

Şirketin kuruluşundan beri topluma fay-
da sağlama misyonuyla sürdürdüğü sosyal 
sorumluluk alanındaki çalışmalarını ‘Bu 
topraklara değer katıyoruz’ mottosuyla özet-
lediklerini belirten İbrahim Yumaklı, “GÜB-
RETAŞ’ın sektöre öncülük ettiği konulardan 
biri de sosyal sorumluluk projeleridir. Bu 
ülkenin topraklarından aldığı güçle yine bu 
topraklara değer katma yaklaşımıyla hare-
ket eden GÜBRETAŞ, özellikle eğitim ve 
çevre odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları 
yürütmektedir. Eğitim alanında yaptırdığı-
mız okullar ve her yıl birçok ziraat fakülte-
si öğrencisi çiftçi çocuğunun yararlandığı 
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu, tarımda sürdü-
rülebilirlik için 2006’dan beri yürüttüğümüz 
Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesi 
ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik 
için farklı faaliyetlerimizle bu topraklara de-
ğer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

13 YILDA 25 BINDEN FAZLA 
FIDAN DIKILDI

Aynı zamanda şirketin gelecek nesillere 
daha güzel bir çevre bırakmaya yönelik sos-
yal projeler de gerçekleştirdiğini vurgulayan 
Yumaklı, “2008’de Konya’da ve 2014 yılında 
İstanbul-Şile’de kurduğumuz GÜBRETAŞ 
Hatıra Ormanı alanlarında toprakla buluştur-
duğumuz 14 bin fidan, artık büyüyüp ağaçla-
ra dönüştü. 11 bin 111 fidan daha diktiğimiz 
İskenderun’daki yeni GÜBRETAŞ Hatıra Or-
manı ile Türkiye genelinde toprakla buluştur-
duğumuz toplam ağaç sayısını 25 binin üze-
rine çıkarmış oluyoruz. Bunu gelecek yıllarda 
100-200 binlere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

Dikilen yeni fidanların, 15-20 sene son-

ra çocuklara miras kalacağına dikkat çeken 
İbrahim Yumaklı, “Bölgede 20 saat süren 
yangın 20 yılın birikimini götürdü, bu çok 
acı. Bundan ders çıkarmamız gerekir. Keşke 
yakılmasaydı da biz üstüne koymuş olsaydık, 
keşke yıkılmamış olsaydı da bir tuğla daha 
üzerine konulmuş olsaydı” diyerek, sözlerini 
hatıra ormanının gerçekleşmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

Konuşmaların ardından günün anısına ko-
nuşmacılara Genel Müdür İbrahim Yumaklı ta-
rafından plaket takdim edildi. İskenderun Müf-
tüsü Osman Şekerci’nin yaptığı duanın ardından 
davetliler, GÜBRETAŞ Ortaokulu öğrencileriyle 
birlikte ilk fidanları dikerek can suyunu verdi. 

Kovid-19 salgın önlemleri nedeniyle dar kap-
samlı planlanan GÜBRETAŞ Hatıra Ormanı 
dikim törenine GÜBRETAŞ Genel Müdürü 
İbrahim Yumaklı ve Genel Müdür Yardımcısı 
Mahmut Karaman’ın yanı sıra İskenderun Kay-
makamı İskender Yönden, İskenderun Bele-
diye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Belen Belediye 
Başkanı İbrahim Gül, Tarım Kredi Koope-
ratifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa 
Aslan, Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin 
Bölge Müdürü İsa Güler ve GÜBRETAŞ 
Ortaokulu öğrencileri katıldı.
Törenin sonunda katılımcılara günün anısı-
na hatıra ormanı sertifikaları ile fidan hedi-
yeleri verildi.

Tarımda verimliliği artırmaya yönelik ürün ve hizmetlerinin 
yanı sıra GÜBRETAŞ, toplumsal fayda eksenli gerçekleştir-
diği sosyal sorumluluk projeleriyle de sektörüne öncülük et-
meye devam ediyor. 

Kırklareli iline bağlı Karaağaç Kö-
yü’nde yaşayan Hüsmen İzbudak’ın 

beslediği 27 koyun geçtiğimiz günlerde 
yabani hayvanlar tarafından telef edildi. 
2012 yılından bu yana Tekirdağ Bölge 
Birliği faaliyet alanında yer alan Karaağaç 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan İz-
budak’ı Bölge Birliği ve mesai arkadaşları 
yalnız bırakmadı.

Tekirdağ Bölge Müdürü Nedim Nar, 
telef olan hayvanların zararının gideril-
mesi için toplanan yardım miktarını gös-
teren banka dekontunu İzbudak Ailesine 
teslim etti.

İzbudak ve ailesine geçmiş olsun di-
leklerini ileten Bölge Müdürü Nar, “Me-
sai arkadaşımızın başına gelen böylesine 
elim bir olaydan sonra yaşanan mağduri-
yetin giderilmesi adına kampanya başlat-
tık. Tarım Kredi ülke tarımının en köklü 
ve en büyük ailesi. Bölge ve kooperatif 
çalışanlarımızda bunu bir kez daha ispat-

larcasına, aralarında yardım topladı. Top-
landığımız yardımı da kendisine ilettik.” 
dedi.

Çalışma arkadaşlarına kendisini yal-
nız bırakmadıkları için teşekkür eden 
İzbudak ise, “Nazik davranışları beni çok 
duygulandırdı. Böylesine büyük bir aile-
nin parçası olduğum için gurur duydum. 
Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür 
ederim” diye konuştu.

Tarım Kredi çalışanlarından Tarım Kredi çalışanlarından 
mesai arkadaşlarına destekmesai arkadaşlarına destek

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği ve bağlı koopera-
tif çalışanları, küçükbaş hayvanları telef olan mesai arkadaşları 
için yardım kampanyası düzenledi. 

GÜBRETAŞ, Iskenderun’da 11 bin 111 GÜBRETAŞ, Iskenderun’da 11 bin 111 
fidanı toprakla buluşturdufidanı toprakla buluşturdu
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Emeklilik, hayat, kaza ve sağ-
lık branşlarında hizmet veren 

Bereket Emekliliğin kooperatif 
ortaklarına özel olarak sunduğu 
“Ekin BES” plan avantajları ve 

ödeme sistemiyle üreticiler tarafından ilgiyle karşılandı.

HASATTAN HASADA ÖDEME İMKÂNI
Ekin BES aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık tasarruf peri-

yodu ile kooperatif ortaklarına hasattan hasada ödeme 
imkânı sağlamakta. Katılımcılar diledikleri takdirde öde-
melere ara verebilirken, verilen ara herhangi bir kesinti-
ye neden olmamakta ve birikimler zarar görmemekte. 
Herhangi bir giriş aidatı olmayan sistemde katılımcıların 
birikimleri profesyonel fon uzmanları tarafından yönetil-
mekte olup katılımcıların isteği doğrultusunda farklı yatı-
rım araçlarına da yönlendirilebilmekte. 

ORTAKLARA EK EMEKLİLİK GELİRİ İMKÂNI
Birikimler, faiz içermeyen enstrümanlarda da yatırım 

imkânı sağlarken fon getirisine ilave olarak yıllık %25’e 
kadar devlet katkısı ile büyümekte. Plan sisteme giren 
kooperatif ortaklarına ek emeklilik geliri, toplu para veya 
ailelerinin ileride ihtiyacı olacak düğün, eğitim gibi mas-
rafları için de önemli bir katkı sunmakta.

Sistemdeki tüm emeklilik planları gibi Ekin BES fon-
ları Takasbank nezdinde saklanırken, SPK ve Emeklilik 
Gözetim Merkezi tarafından denetim ve gözetim altında 
bulunuyor. 

Ortaklarımız E-Koop sistemine entegre Online BES 
yazılımıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinde sözleşme yapa-
bilmekte olup, ayrıca yatırımlarına ait bilgileri anlık olarak 
Bereket Emeklilik mobil uygulamasıyla takip edebilmek-
te ve aylık düzenli olarak SMS ile bilgilendirilmekteler.

2021 yılı sonuna kadar geçerli kampanya kapsamın-
da, Ekin BES sözleşmeleri için Tarım Kredi Kooperatifi 
personeli Bereket Altını ile ödüllendirilirken, Bereket Al-
tını Darphane sertifikalı olup sigorta sektöründe ilk defa 
uygulanmakta.

Ekin BES Türkiye Tarım Kredi ortakları tarafından yo-
ğun ilgiyle karşılanırken, ortakların eşi veya yakınları  
da sisteme girebiliyor. 

Bereket Emeklilikten kooperatif ortaklarına özelBereket Emeklilikten kooperatif ortaklarına özel  
“Ekin BES“Ekin BES””  2011’de kurulan ve 2016 yılında 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş-
tiraki olan Bereket Emeklilik, yeni bir 
bireysel emeklilik planı “Ekin BES” ile 
kooperatif ortaklarının tasarruf ve 
yatırımlarına değer katacak. 
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aziantep Bölge Birliği tarafından düzen-
lenen toplantıya Bölge Müdürü Mustafa 
Aslan, Tarım Kredi Market ve Pazarla-
ma Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, 
Tarım Kredi Birlik Genel Müdür Yar-
dımcısı İ. Göksenin Türkmenoğlu, TK 
Birlik Satın Alma Direktörü Tuğrul Ars-
lan, Bölge Müdür Yardımcıları Hasan 
Şentürk ve Mustafa Taşkın ile TK Birlik 
ve kooperatif yetkilileri katıldı.

Toplantıda ürün değerlendirme sürecine 
ilişkin bölge birliği ve bağlı kooperatiflerin; 
tedarik sürecinde karşılaşılan problemler 
ve çözüm önerileri masaya yatırılırken 
2021 yılı için planlamalar yapıldı. Ayrıca,  

TK Birlik aracılığı ile verilen hizmetlerde 
güven ve memnuniyetin arttırılması ile 
hizmet alanının genişletilmesi amacıyla fi-
kir alışverişinde bulunuldu.  

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin, 
üretimde devamlılığın sağlanması, tüketi-
cilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere 
ulaşabilmesi açısından denge unsuru ola-

rak kurulduğunu vurgulayan TK Market 
ve Pazarlama Genel Müdürü Yıldırım, top-
lantıya katılanlara marketlerin mevcut du-
rumu ve vizyonu hakkında bilgilendirme 
yaptı. Türkiye genelinde kooperatif rafında 
satılan ürünlerin yüzde 8’inin Gaziantep 
Bölge Birliği ve bağlı kooperatiflerce ger-
çekleştirildiğini belirten Yıldırım, “Bölge 

birliği ve kooperatif çalışanlarımıza emek-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda Tarım Kredi Kooperatif Mar-
ketlerin hizmet alanının genişletebilmesi 
için yapılabilecekler, plan/programlar hak-
kında, bölge birliği ve bağlı kooperatifler 
ile görüş alışverişi ve değerlendirmelerde 
bulunuldu.

aziantep Bölge Birliği faaliyet alanında bu-
lunan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis 
illerine bağlı kooperatif personellerinin ka-
tılımları ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Kooperatifler için ayrı ayrı organize edi-
len oturumlara Gaziantep Bölge Müdürü 
Mustafa Aslan, Bölge Müdür Yardımcıları 
Hasan Şentürk, Mustafa Taşkın, Yönetmen 
Mehmet Çağlar ve bölge birliği birim so-
rumluları ile bölge birliğine bağlı koopera-
tiflerin personeli katıldı.  

Toplantıda 2020 yılı faaliyetlerini değer-
lendirip 2021 yılı stratejileri ve yol haritası 
konusunda istişare ve değerlendirmeler-
de bulunuldu. 2020 yılında performans, 
kredi, sigorta, tedarik/pazarlama ve teşki-
latlandırma branşlarında başarı gösteren 
kooperatiflere plaket takdim eden Bölge 
Müdürü Aslan, aynı başarının 2021 yılında 
da devam etmesi için kooperatiflerin pasif 
ortaklarının aktif hale getirilmesi, yeni or-
tak kaydı için çiftçi ziyaretlerine aralıksız 
devam edilerek, kooperatiflere kazandırıl-
ması konularında hassasiyetle çalışılması 
gerektiğini belirtti.

Gaziantep Bölgede ürün değerlendirme ve Gaziantep Bölgede ürün değerlendirme ve 
Kooperatif Market toplantısıKooperatif Market toplantısıGaziantep Bölge Birliğine 

bağlı kooperatiflerin yetkilile-
ri, Tarım Kredi Birlik ve Tarım 
Kredi Market ve Pazarlama 
yetkililerinin katılımıyla ürün 
değerlendirme ve Tarım 
Kredi  Kooperatif Marketler 
toplantısı yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği faaliyet alanındaki illerde 
bulunan kooperatif personeliyle değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Top-
lantıda 2020 yılında başarı gösteren kooperatiflerin çalışanlarına plaket verildi.

Gaziantep Bölge Birliğinde başarılı Gaziantep Bölge Birliğinde başarılı 
kooperatiflere plaketkooperatiflere plaket
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Ceviz yetiştiriciliğinde birim alandan bol ve üstün kaliteli ürün hasat edebilmenin anahtarı; 
dengeli bitki beslemedir. Dengeli bitki besleme programı oluşturabilmek ise toprak analiziyle 
mümkündür. Analiz ışığında ilk olarak toprak, cevizin isteklerine uygun hale getirmeli yani 
ıslah edilmeli ve topraktaki besin değerlerine göre bitki besleme programı oluşturulmalıdır.

Ceviz bitkisi; taban suyu yüksek olmayan, fazla su tutma-
yan gevşek, süzek, çakıllı-alüvyonlu organik maddece zengin 
az kireçli topraklarda iyi gelişir. Su tutan ağır killi topraklarda 
ve durgun sulu yerlerde yetişmez. Toprak pH’ı yönünden ha-
fif asit ve nötr karakterde olan (pH 6-7 arasında) toprakları 
sevmektedir. pH’ı yüksek ve kireçli topraklarda kloroz ve ve-
rim problemiyle karşılaşılmaktadır.

Ceviz bitkisi ilkbaharda kökler çalışmaya başlamadan, göv-
de ve gözlerde biriktirdiği bitki besinlerini kullanarak, gözle-
rini uyandırıp sürgün hareketini başlatır. Bu nedenle gözlerde 
bitki elementlerin birikimi için hasat sonrası yapılacak olan 
yaprak gübreleri uygulaması önemlidir. 

Ceviz, azot ihtiyacı en yüksek olan meyvelerden biridir. 
Azot, vejatatif gelişme ve verimlilik üzerine doğrudan etkili-
dir. Topraktan kaldırılan azotun %70-80’i yeşil ve sert kabuk 
ile iç cevize gider, diğer bölümüyse kök ve sürgün gelişimi ile 
çiçeklenmede kullanılır. Azot eksikliğinde ceviz; sürgün ge-
lişimi zayıf, yaprakları seyrek, erken yaprak döken ve meyve 
verimi düşük bitki görünümüne kavuşur. Erken ilkbaharda 
uygulanan azotun meyve iriliğinin arttığı haziran dönemine 
kadar yetecek şekilde verilmesi ve topraktaki kaybının mini-
mize edilmesi gerekmektedir. Bu dönemde kullanılan azot 
kaynağının yavaş salınım özelliğinde olması bu riski mini-
mize edecektir. Meyve irileşme döneminde de azotlu gübre 
takviyesi gerekmektedir. Bu gübrenin sulamayla verilmesi, bu 
dönemde su isteği fazla olan ceviz için uygun bir yöntemdir. 

Tüm bitkilerde kök, gövde ve çiçeklenme için önem teşkil 
eden fosforun eksikliğinde, yaprak iriliğinde ve sürgün uzun-
luğunda azalmalar görülür. Fosforlu gübreler ceviz bitkisinde 
kökler çalışmaya başlamadan önce muhakkak kök etki alanı-
na verilmelidir. Ülkemizde bölgelere göre değişmekle birlikte 
genelde mart ayı içerisinde topraktan gübreleme yapılmak-
tadır. 

Cevizin azottan sonra en fazla kaldırmış olduğu ikinci be-
sin maddesi ise potasyumdur. Enzimleri aktive eden ve sto-
malarda kontrol edici etkiye sahip olan potasyum, bitkinin su 
ilişkisinde de önemli etkiye sahiptir. Eksikliğinde yaprak ve 
meyve iriliği geriler, sürgün gelişimi zayıflar bitki kuraklığa 
dayanıksız olur. Kuru madde birikiminin yoğun olduğu yaz 
aylarında potasyum takviyesi yapılması kuru madde oranın-
da artış sağlayacaktır. 

Enzim fonksiyonları ile hormon sentezinde etken bir ele-
ment olan çinko, cevizde meyve kalitesinde önemli bir role 
sahiptir. Bitkinin vejetasyon başlangıcında yüksek miktarda 
ihtiyaç duyduğu bir elementtir. Çinko noksanlığında vejetas-
yon geç başlar, yaprak küçük kümeleşmiş ve klorozlu olur. 
Şiddetli eksikliklerde ise uç kısımda kurumalar görülür. Çin-
ko noksanlığı gösteren ağaçlar, daha küçük meyvelere sahip 
olurlar. Kireçli ve alkali karakterli topraklarla, fosfor birikimi 
fazla olan topraklarda bitkide çinko eksiklik belirtileri çık-
maktadır. Çinkonun vejetasyon döneminin başlangıcında ilk 
olarak topraktan uygulanması, akabinde yapraktan takviye 
edilmesi gerekmektedir.

Enzimlerin önemli bir bileşeni olan ve enerji metabolizma-
sında rol alan bakırın eksikliğinde ceviz bitkisinde belirtiler 
yaz ortalarında başlar. Sürgün ucundan itibaren yanmalar gö-
rülür ve yaprak dökümüne kadar gider. Yaz sonlarına doğru 
sürgün uçlarından geriye ölümler görülür. Bakır eksikliğin-
de iç cevizde büzüşmeler olduğundan ekonomik değeri olan 
ürün için önem arz eder. 

Klorofil sentezi, fotosentez ve enzim üretiminde etkin rol 
alan demirin eksikliğinde ise yapraklarda düzenli bir sararma 
görülür. Kireçli ve alkali karakterli topraklarda eksikliğine rast-
lanır. 

Mangan ise cevizde meyve iriliği ve kalitesi üzerine etki-
lidir. Alkali karakterli ve kireçli topraklarda eksikliğine rast-
lanır. 

Şekerlerin taşınmasında hücre duvarının yapısında ve hor-
mon fonksiyonlarında rol alan borun eksikliğinde ağaç gelişi-
mi zayıflayıp boğum araları kısalır, ağaç çalımsı görünüm alır 
ve boş meyve oluşumu artar. Toksitesi ise çok tehlikeli olup 
genelde düşük pH’lı topraklarda görülür. Bor toksitesi sulama 
suyunun kalitesi ile de doğrudan ilişkilidir. Bor toksitesinde 
ceviz yapraklarının kenarlarında küçük noktalı lekelenmeler 
olur, şiddetli durumda ise bitkinin yaprakları yanmış bir gö-
rünüm alır. 

Kalsiyum ise bitkinin hastalıklara ve zararlılara karşı daya-
nıklılık sağlamasında ve kök gelişimde etkili besinlerden biri-
dir. Özellikle meyve kabuğunun oluşmasında etkisi oldukça 
yüksektir. 

BEST STARTER : İçeriğindeki azot formu DMPP inhibi-
törlü olan BEST STARTER gübresi azotun yanı sıra fosfor, 

p o t a s y u m , 
magnezyum 
ve kükürt içeriği ile ceviz bitkisi için ideal bir başlangıç gübre-
sidir. Bitki uyanmadan evvel mart ayı içerisinde toprak altına 
kök etki alanına uygulanması gerekmektedir. Bitkinin yaşına 
ve verimine göre kullanım miktarı dekara 30 ile 60 kg arasın-
da değişmektedir.

GRANÜL ÇİNKO SÜLFAT: İçeriğindeki yüksek çinko 
oranı ve uygulama kolaylığı sağlayan granül yapısı sayesinde 
taban gübresi ile beraber bitki uyanmadan evvel toprak altı 
gübre ile kullanılması uygundur. Dekara 5-10 kg arasında 
uygulanabilir.

AS PROFİT: DMPP inhibitörü içeren AS Profit gübresi, 
yavaş salınım teknolojisi sayesinde toprakta uzun süre kala-
bilmektedir. Vejetatif dönemin yoğun olduğu nisan ayında 
toprağa uygulanması uygundur. Meyve irilik dönemi ve su-
lama dönemine denk gelen haziran ayına kadar bitkinin azot 
ihtiyacını karşılar. Uygulama miktarı bitki yaşı ve verimine 
göre dekara 10-20 kg arasında değişmektedir.

K-HUMAT : İçeriğindeki organik madde, humik ve ful-
vik asit ve potasyum sayesinde toprağın kimyasal ve fiziksel 
yapısının iyileşmesine katkı sağlar ve bitki gelişimine önemli 
etkide bulunur. Damla sulama sisteminin kullanılmaya baş-
ladığı andan itibaren hasat öncesine kadar ayda 1 kere  (Ha-
ziran-Eylül arası aylarda) sulama yöntemiyle dekara 1 kg ve-
rilmesi gerekmektedir.

UAN32+ME: İçeriğinde azotun 3 formunu da bulunduran 
UAN32+ME ürünü, bitkinin meyve irileştirme dönemi için 
kullanılacak olan en ideal azot kaynağıdır. Bitkinin yaşı ve ve-
rimine göre dekara 5-15 litre arasında kullanılabilir.

20.20.20+ME ve 10.5.40+ME: Dengeli içeriği, %100 suda 
çözünür olması ve klor içermemesi nedeniyle ceviz bitkisin-
de damlama sulama sistemi ile kullanılmaya en uygun toz 
gübrelerdir. 20.20.20+ME meyve gelişiminin olduğu haziran 
ve temmuz aylarında, 10.5.40 ise haziran ayından başlayarak 
hasat öncesine kadar kullanılmalıdır. Miktar, bitki yaşına ve 
verime göre değişmekle beraber dekara 20.20.20+ME’den 
5-10 kg, 10.5.40+ME’den ise 5-20 kg arasında uygulanabilir. 

CALSİMAGSİ: İçeriğinde bulunan kalsiyum, magnezyum 
ve nitrat azotu sayesinde iç dolumun olduğu ve meyve kabu-
ğunun geliştiği haziran ve temmuz aylarında kullanılmalıdır. 

%100 suda çözünür olması dam-
lama sulama sisteminden kullanıl-
masına olanak sağlar. Miktar, bitki 
yaşı ve verime göre değişmekle 
beraber dekara 5-10 kg arasında 
kullanılabilir.

FORCEFULAMİNO ve COMBİ 
PLUS: Forcefulamino, içeriğindeki 
serbest amino asitler sayesinde bit-
kinin olumsuz şartlara karşı daya-
nıklılığını arttırarak bitki metabo-
lizmasını hızlandırır. Combi Plus 
ise içeriğindeki şelatlı mikro ele-
mentler sayesinde bitkinin birçok 
metabolik olayında önemli etkiye 
sahiptir. Çiçeklenme öncesi, meyve 
tutumu sonrası ve meyve irileşme 
döneminde her iki ürünün yaprak-
tan uygulanması yüksek verim ve 
kaliteli ürün alınmasına olumlu et-
kide bulunur. Uygulama miktarları 
100 litre suya 300 cc Forcefulamino 
ile 200 gr Combi Plus şeklindedir.

Ceviz Yetiştiriciliğinde Bitki Besleme 
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