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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

AYÇİÇEĞİ ve MISIR EKİMİNDE

GEREKLİ
TEDBİRLERİ
ALIYORUZ
“Tarımda
sözleşmeli
üretim planı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçi buluşmasında; Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayçiçeği ve
mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “Sadece Tokat özelinde üre-

Tarım ve Orman
Bakanlığı’nda görev değişimi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci,
“Tarım ve ormanla ilgili, su konularında bu zamana kadar
geliştirilen politikalar daha da güçlendirilmeli. Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor” dedi. § 3’te

ticilerimizle 20 bin ton yağlık ayçiçeği ve 30 bin
ton dane mısır için sözleşmeli üretim yapılması
planlandı. 35 bin dekar alana ekimi yapılmak
üzere 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde
75’i hibeli olarak dağıtılacaktır.”dedi.
§ 4’te

Tarım Kredi Kooperatif
Market 1000. şubesi açıldı

Üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market çiftçilerden
aldığı güçle 1000. mağazasını Mardin Artuklu
§ 12’de
ilçesinde açtı.

Tarımsal üretimde
teknoloji hamlesi
Dijital dönüşüm çalışmalarını son yıllarda hızlandıran Tarım Kredi, bilgi ve iletişim altyapısında yeni nesil teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak üreticilere daha
etkin hizmet sunmaya devam ediyor.
§ 9’da
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nda
görev değişimi
Tarım ve Orman
Bakanlığı’na atanan
Vahit Kirişci, düzenlenen
devir teslim töreni
ile görevi Dr. Bekir
Pakdemirli’den devraldı.
Bakan Kirişci, “Tarım
ve ormanla ilgili, su
konularında bu zamana
kadar geliştirilen
politikalar daha da
güçlendirilmeli. Tarıma
yönelik teknolojiyi
desteklememiz
gerekiyor.” dedi.

T

arım ve Orman Bakanlığının dokunmadığı bir alan olmadığına işaret eden Kirişci, küresel iklim değişikliğinin güncel bir başlık haline geldiği
bu dönemde tarımın önemli bir sektör olduğunun görüldüğünü söyledi. Pakdemirli de Bakanlığı dönemindeki icraatlara
değinerek, Bakan Kirişci’nin görev süresi
boyunca daha iyi başarılara imza atacağını
düşündüğünü dile getirdi.
Konuşmaların ardından Bakan Kirişci
ve Pakdemirli birbirlerine çiçek takdim
etti, Kirişci, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

KIRIŞCI, TBMM’DE
YEMIN ETTI

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ

Kirişci, Meclis Başkanvekili Celal Adan
başkanlığında toplanan TBMM Genel
Kurulunda yemin etti. Adan, toplantının
başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Tarım ve Orman
Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Mehmet YENER
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

www.tarimkredi.org.tr
basin@tarimkredi.org.tr
444 4 855

TEKİRDAĞ
BALIKESİR
SAKARYA
İZMİR
KÜTAHYA
ANTALYA
KONYA
ANKARA
KAYSERİ

Fatih DURAN		
Erman KOCA		
Ufuk UZUNSEL
Petek BİLGİÇ
Emrah BASTI
Melek KÜÇÜKGÜÇLÜ
Ersin ŞENOL		
İbrahim ÖZDEMİR
Semih Salih ÖZER

Bakanlığına Vahit Kirişci’nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini
okuttu. Kirişci, Genel Kurulda kürsüye
çıkarak yemin etti.
TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Kirişci, “Tarım ve gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve vazgeçilmez
bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini unutmamamız lazım. Önemli
olan millete, sektöre hizmet. Elimizdeki
teknolojik aletler bizi doyurmuyor, bizi
doyuran şey tarlada, bağda, bahçede,
ahırda, kümeste, ağılda ürettiklerimiz.
Biz bunun bilincindeyiz. Son dönemde
tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde
yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.
Üreten herkesin toplumun baş tacı olduğunu dile getiren Kirişci, tarımın mevzuat yönünden bir sorunu olmadığını,

süreç yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

BAKAN KIRIŞCI’DEN
ÇIFTÇILERE
DESTEK MÜJDESI
Bakan Kirişci, 5 milyar 586 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin
8 Mart’tan itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurarak
“Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve
bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4
milyar 675 milyon lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon, hububat, baklagiller
ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon, sertifikalı tohum kullanım desteği
kapsamında 5 milyon ve sertifikalı fidan
üretim desteği kapsamında 4 milyon lira
ödeme yapılacağını kaydetti.

Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU - A.C. Erdem AKSU
Yunus Emre BAŞTABAK
İstihbarat : 				
Harun ÇELİK
			
BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
SAMSUN Tayfun KAÇAR
TRABZON Murat MERT		
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA Kıvanç KAYA
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA Aziz TUĞRA

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Kadiriye DURSUN

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerle buluştu

“Ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili
gerekli tedbirleri alıyoruz”
alıyoruz”
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan, çiftçilere
verilen destek ödemesinin
29 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Ayçiçeği yağı
konusunda da sıkıntı olmadığını, suni bir hava oluşturulduğunu ifade eden
Erdoğan, “Ayçiçeği ve mısır
ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz.” dedi.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri’nde
çiftçilerle bir araya geldi. Tokat programının
son durağında çiftçilerle bir araya gelen Erdoğan, şehir ziyaretlerinde gençlerle başlattıkları bu buluşmaları kadınlarla devam
ettirdiklerini, şimdi de çiftçilerle bir araya
geldiklerini aktardı.

“TARIMSAL DESTEKLERI 29
MILYAR LIRAYA YÜKSELTTIK”
Erdoğan, bugünün rakamlarıyla 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi
yaptıklarını, bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini
de ilavelerle 29 milyar liraya yükselttiklerini,
böylece bu yıl buğday, arpa, çavdar, yulaf ve
tritikale üreticilerine mazot, gübre, sertifikalı
tohum ve ek girdi desteğiyle dekar başına 116
lira ödemiş olacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal hasılanın 337 milyar liraya ulaşmasının verilen bu desteklerin
karşılığının alındığını gösterdiğini ifade etti.

“AYÇIÇEĞI VE MISIR
EKIMIYLE ILGILI GEREKLI
TEDBIRLERI ALIYORUZ”
Arpa, mısır, küspe, kepek ithalatında da
benzer bir tablo bulunduğunu ifade eden
Erdoğan, şöyle konuştu:
“Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşının
yol açabileceği tedarik problemleri elbette
bizi etkilemiştir, etkileyecektir ama bu etki
soframızdaki ekmek değil, ihracat üzerinde olacaktır. Gıda sektörümüz, Kazakistan,
Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili arayışlarını
sürdürmektedir. Ülkemizin savaşan her iki
tarafla da sürdürdüğü dengeli ilişkilerin bu
bölgeden gelen ürün tedarikini tamamen
kesmeyeceğini de ümit ediyoruz.
Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz
ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizle 20 bin ton yağlık ayçiçeği ve 30
bin ton dane mısır için sözleşmeli üretim

yapılması planlandı. 35 bin dekar alana ekimi yapılmak üzere 18 ton yağlık ayçiçeği
tohumunun yüzde 75’i hibeli olarak dağıtılacaktır. Böylece Tokat’taki yağlık ayçiçeği
ve mısır üreticilerimize toplamda 12 milyon
liralık üretim desteği sağlanacaktır.”
Çiftçilerden ülkede ekilmedik tek karış
yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istediklerini belirten Erdoğan, “Hem
kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılanması hem de Avrupa piyasasında ortaya
çıkması muhtemel boşluğun doldurulması
bakımından üretimimizi artırmamız hayati
öneme sahiptir” dedi.
Tokat’a yapılan girişimler ve gerçekleştirilen
projelerden memnun olduklarını ifade eden
çiftçiler Erdoğan’a teşekkür etti.

KADIN KOOPERATIFLERI
ÜRÜNLERI TARIM
KREDI KOOPERATIF
MARKET’TE
Erzak Kooperatifi Başkanlığını yapan Gülşen Bekgöz, 7 kadın bir araya gelerek bağ
ürünleri ürettikleri, ürünlerini Tarım Kredi
Kooperatifi Marketlerinde satmak istediklerini belirtmesi üzerine Erdoğan, “Ne demek.
Rahatlıkla satışa hazır” yanıtını verdi. Tarım
ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bu marketlerin ana misyonunun bu olması gerektiğine
işaret ederek, “Biz gerekli desteği sağlayacağız,
oralarda raflarda başka markalar yerine Tarım
Kredi’nin kendi markası ve kooperatif markalarından biz mutlu oluruz” dedi.

830 BIN HEKTAR ALAN
MODERN SISTEMLERLE
SULANACAK
Öte yandan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ndeki kabine toplantısının ardından millete seslenerek Hazine destekli kredilerde üst limitin yükseltileceğini, tarımsal
sulama tesislerinin de hızla bitirileceğini

duyurarak, “830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek,
üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira
gelir artışı sağlayacağız” dedi.

SÖZLEŞME GÜÇLERININ IKI
KATINA KADAR LISANSSIZ
ÜRETIM TESISI KURABILME
IMKANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüketicilerin
kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmaları için
belediyeler, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin, sözleşme güçlerinin iki
katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkan sağladıklarını belirtti. Meskenler için de vergi istisnasına tabi kurulu
güç rakamını 10 kilowatsaatten 25 kilowatsaate çıkardıklarını ifade etti.

FINANSMANA ERIŞIM
KOLAYLAŞACAK
Çiftçilere yönelik diğer müjdeyi de açıklayan Erdoğan, “Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece
çiftçilerimizin finansmana erişimini de kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

TOHUMLUK VE FIDANLARIN
KDV ORANI YÜZDE 1’E INDI
Erdoğan, 28 Mart’ta düzenlenen kabine
toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tarım
sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide,
fidan teslimlerinde KDV’nin yüzde 1’e süt
toplama tankları gibi kimi ürünlerde ise
KDV’nin yüzde 8’e indirildiğini açıkladı.
Erdoğan’ın Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan
tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1’e
indirildi.
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Meyve üreticilerine 128 milyon
liralık pazar desteği
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri, tropikal
meyveleri vatandaşlarla
buluşturuyor. Antalya
Bölge Birliğine bağlı
kooperatif ortaklarından
alınan avokado ve muz
gibi pek çok ürün, başta
Kooperatif Market olmak
üzere ülke genelinde
hizmet veren ulusal ve
yerel zincir marketlerde
satışa sunuluyor.

Ü

lke tarımının öncü kuruluşu Tarım Kredi
Kooperatifleri, üretici ile tüketici arasında
köprü olmaya devam ediyor. Tarım Kredi
Kooperatifleri, son yıllarda yaş meyve ve
sebze fiyatlarındaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek, ürünlerin piyasada
değer fiyata ulaşabilmesi ve üreticilerin
nihai tüketici ile kolaylıkla buluşabilmesi
amacıyla bu alanda daha aktif rol alıyor.
Üreticilerce üretilen yaş meyve sebzeler,
üretici örgütü belgesine sahip birim kooperatiflerce alınarak Kooperatif Market
başta olmak üzere, kurumsal işbirliği yapılan ulusal ve yerel market zincirleri aracılığıyla tüketicilerle buluşturuluyor.
Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında özellikle yaş meyve-sebze üretim
ve ticareti Tarım Kredi ortakları arasında
farkındalık oluştururken, üretimin yaygınlaştırılması ve planlı üretim açısından
da sektörde karşılık buluyor.

Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal, Müdür Yardımcısı
Abdullah Bahadır ve Kooperatif yetkilileriyle birlikte muz
alımı yapılan ortakların seralarını gezdi.

ANTALYA BÖLGEDEN
ÜRÜN ALIM DESTEĞI
Yaş meyve-sebze üretiminde Türkiye’nin önde gelen illerinden Antalya’da,
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge
Birliği aracılığıyla ürün alımları yapılıyor.
Özellikle Alanya, Korkuteli, Gazipaşa,
Demirtaş ve Yeşilyurt Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarında üretilen muz ve
avokado olmak üzere birçok ürünün pazara ulaşımı sağlanıyor. Böylelikle fiyat
regülasyonu ile yöre üreticilerinin beklentilerin karşılanırken, tüketici açısından da
kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla raflarda
bulunmasına imkan sağlanıyor.

128 MILYON LIRALIK
MEYVE PAZARA
ULAŞTIRILDI
2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği
ürün değerlendirme faaliyetleri
kapsamında 112 milyon TL tutarında muz ve 15.5 milyon TL tutarında avokado satışı gerçekleştirdi.
Bu satış hacmi 2022 yılında da artarak devam edecek.

ve diğer her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor,
ürettikleri ürünleri de pazara ulaştırıyoruz. Özellikle son yıllarda tropikal meyve
alımlarımız artarak devam etti. Ortaklarımız tarafından yetiştirilen muz ve avokado kooperatiflerimiz tarafından alınarak
Kooperatif Marketlerimizde satılmak üzere ilgililere teslim ediliyor. Bu durumdan
ortaklarımız son derece memnun kalırken

tüketicilerimizde aracısız ve kaliteli ürünlere ulaşmış oluyorlar. Önümüzdeki yıl
alımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

TARIM KREDI BIZE
IMKAN SAĞLADI
Arazisinde sera kurulumunun Tarım
Kredi Kooperatifleri tarafından yapıldığını kaydeden Demirtaş Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Mustafa Yalçıner, “Hasadımız güzel gitti. Bu sene meyvenin durumu
güzel, kalibreleri de verimleri de iyi. Serada üretimini yaptığımız muz, avokado
gibi ürünler de bizzat Tarım Kredi güvencesiyle market raflarında yerini aldı. Tarım
Krediyle yaptığımız anlaşma biz üreticileri
memnun etti. Bize büyük bir imkan sağlamış oldular. Üretimimizi artırarak devam
ettireceğiz. Kooperatif Marketlerde vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile bu ürünlere
ulaşabilir” diye konuştu.

ORTAKLARIMIZ
MEMNUN

Antalya Bölge Birliği Yönetmeni Mustafa Güler ile
merkez birliği personeli Melih Duran, muz alımı yapılan
Mustafa Yalçıner’in serasında incelemelerde bulundu..

Antalya Bölge Birliğinin yıl boyunca ürün alım çalışmalarını hız
kesmeden sürdürdüğünü belirten Bölge Müdürü Yakup Kasal,
“Antalya Bölgemizde yılın 12 ayı
tarım devam ediyor. Tarım Kredi
Kooperatifleri olarak ekim döneminden hasat sonrasında kadar
üreticilerimizin yanındayız. Ortaklarımızın üretim sürecinde ihtiyacı olan gübre, zirai ilaç, motorin

Üreticilerden alınan avokadolar kooperatif personeli tarafından tek tek kontrolü
yapılarak marketlere teslim ediliyor.
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Samsun Bölge Birliğinden yağlık ayçiçeği,
çeltik ve dane mısıra alım garantisi
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, birliğin faaliyet alanı içindeki dört ilde çeltik, yağlık ayçiçeği ve yemlik dane
mısır üretecek ortaklarına bu yıl alım garantisi ve prim desteği sağlayacaklarını açıkladı.

T

arım Kredi Kooperatifleri
Samsun Bölge Birliği, faaliyet
alanı içindeki dört ilde çeltik,
yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısır
üretecek ortaklarına bu yıl alım garantisi ve prim desteği sağlayacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun
Bölge Müdürü Erol Apaydın, Samsun,
Amasya, Sinop ve Ordu’da sözleşmeli
üretim modeli uygulanarak alım yapılacağını belirtti.
Sözleşmeli üretimin ülke çiftçisi için
önemli olduğunu vurgulayan Apaydın, “Sözleşmeli üretim modeli, üretici
açısından satış riski olmadan ürününü
pazarlaması, tüketici açısından gıda
arz güvenliği, tarımsal endüstri açısından ise rekabet gücünü artırıcı nitelikteki ham madde tedariki için son
derece önemlidir. Sözleşmeli üretim
modeli, ‘neyi, nerede, kiminle, nasıl

üreteceğiz?’ sorularına cevap bulan
planlı üretim sürecini kapsamaktadır.”
dedi.
Kooperatif ile sözleşme yapan üreticilere ilave prim ödemesi yapılacağını
aktaran Apaydın, şunları kaydetti:
“Kooperatiflerimizle sözleşme yapan üreticilerimize açıklanan çeltik ve
yemlik dane mısır alım fiyatları üzerinden ton başına 130 lira, yağlık ayçiçeği
ürünü içinse ton başına 300 lira ilave
prim ödeyeceğiz. Geçmiş yıllarda bizlerle sözleşme yapan ortaklarımız bu
modelden çok memnun. Bu model, tohumun ekilişinden başlayarak ürünün
tüketicinin sofrasına gelinceye kadarki
bütün süreçlerine dahil olmamıza olanak sağlıyor. Bu kapsamda sözleşme
imzalamak isteyen üreticilerimizin kooperatiflerimize başvurması veya telefonla ulaşması yeterli olacaktır.”

Samsun Bölgede 2021 yılı
değerlendirme toplantısı yapıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği faaliyet alanındaki illerde bulunan kooperatif personeliyle değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda 2021 yılında başarı gösteren kooperatiflerin çalışanlarına plaket verildi.

S

amsun Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan Samsun, Ordu,
Amasya ve Sinop illerine bağlı ko-

operatif personellerinin katılımıyla
2021 yılı değerlendirme toplantısı
yapıldı.

Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Karagaytan,
Harun Murat Çakın ve İlyas Cenk, bölge birliğine bağlı kooperatif yetkilileri ile bir araya
gelerek 2021 yılsonu itibariyle satış, kredi,
ürün alımı, sigorta ve teşkilatlandırma branşlarında faaliyetleri değerlendirdi ve 2022 yılı
için çizilen yol haritası hakkında yetkililerle
karşılıklı istişarelerde bulundu.

Samsun ve Vezirköprü’ de 2 ayrı grup halinde düzenlenen toplantılarda, 2021 yıl sonu
faaliyetlerine göre dereceye giren kooperatiflerin yetkililerine Bölge Müdürü Erol Apaydın tarafından plaket takdim edildi.
Toplantılarda ayrıca, Bölge Birliği Başkontrolörü Yusuf Ünsal tarafından kooperatif genel kurulları sebebiyle kooperatif yetkililerine
bilgilendirme yapıldı.
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Tarım Kredi gıda kolileri
hayırseverleri bekliyor
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri, bir
yandan tarımsal
üretimle ilgili
faaliyetlerini
yürütürken, bir
yandan da kurulan
“kurumsal işbirlikleri”
çerçevesinde
kurumların ihtiyaç
sahibi vatandaşlara
dağıtılmak üzere
talep ettiği gıda
kolilerini tedarik
ediyor.
KOLIDE ÖNCELIK YERLI
VE MILLI GIDADA

Y

erli ve milli gıda saikiyle ülke
çiftçisinden alınan ürünlerin
işlenmesiyle nihai hale getirilen
“Tarım Kredi” markalı nohut, fasulye, pirinç, bulgur, mercimek, ayçiçek
yağı, salça, çay, un, zeytin, makarna vb.
ürünleri içeren gıda kolileri, Merkez Birliği Kurumsal Satış ve Müşteri İlişkileri
Müdürlüğü ile Bölge Birliklerinin kurumlar ile yapmış olduğu işbirlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kurumlara teslim ediliyor.

KOLILERDE IKI AYDIR
HUMMALI ÇALIŞMA
SÜRÜYOR
Gıda kolileri, özellikle son iki aydır
yaklaşan Ramazan münasebetiyle de
şirketimiz Tarım Kredi Birlik A.Ş. Etimesgut Tesisleri’ndeki çalışanlarca 24
saat durmaksızın paketlenerek satışa
sunuluyor. Hazırlanan koliler, hem kurumsal anlamda 10 yıllık paydaşımız
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüklerine hem de Bölge Birliklerimiz ve şirketimiz Tarım Kredi Birlik
A.Ş.’nin ortaklaşa çalışmaları ile memleketin dört bir yanındaki belediyeler,
valilikler, sosyal yardımlaşma vakıfları
gibi birçok kuruma yoğun bir şekilde
sevk ediliyor.

HEDEF 2 MILYON ADET
GIDA KOLISI
Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan her gıda ürünü ve gıda kolisi ya

da verilen her sipariş, ortaklardan aldığımız mahsulün artmasına vesile olmakta, bu da kurumsal misyonumuz
gereği ortakların tarımsal ürünlerinin
pazarlanması aşamasında da yalnız
kalmamalarını sağlıyor. Bu doğrultuda,
2021 yılında kurumlarımıza yaklaşık
1.500.000 adet gıda kolisi yapılırken
2022 yılı sonunda kurumlara iştiraklerimiz ile birlikte “2 milyon adet gıda
kolisi” arzı hedeflenmekle birlikte yeni
kurulan “kurumsal işbirlikleri” ile de
birçok kurum müşteri portföyümüze
dâhil edildi.

KOOPERATIF
MARKETLERDEN ALIŞVERIŞ
IMKANI

Öte yandan talep sahibi kişi ve kurumlarca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılabilecek gıda kolileri, ülke genelinde
sayıları 1.000’i aşan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerden de temin edilebiliyor.
Anadolu’nun bereketi yerli ve kaliteli
ürünlerden oluşan Kooperatif Market
ramazan gıda kolisi, 169 TL fiyatıyla ihtiyaç sahiplerine hediye edebiliyor. Tarım
Kredi Kooperatif Market 2022 Ramazan
kolisinde, Tarım Kredi markalı ayçiçek
yağı, fasulye, pilavlık bulgur, kırmızı
mercimek, toz şeker, pilavlık pirinç, çay,
buğday unu, domates salçası, makarna
gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.

TMO Ürünleri Kooperatif Markette
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:
“Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz
eksikliği söz konusu değil, hem stoklar yeterli hem de gıda
üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok.”

P

rinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktaları ile Kooperatif Marketlerde
satışa sunduklarını vurgulayan Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet
Güldal, şunları kaydetti: “Bu ürünlerin
fiyatının makul olduğu tüketiciler tarafından değerlendiriliyor ve bunlar yoğun
rağbet görüyor. TMO olarak ayçiçeği yağı
satışı da yapıyoruz. Ayçiçeği yağının 5 kilogramlık tenekelerde satışını Kooperatif
Marketlerde gerçekleştiriyoruz. Bu ürünü
de piyasanın oldukça altında 129 liradan
satışa sunduk. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlamış oluyoruz. Hububat, pirinç
ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz
eksikliği söz konusu değil, hem stoklar
yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok.
TMO’nun müdahaleleriyle bu ürünlerin
fiyatları makul seviyede tutulmuştur.”

Un fiyatlarının makul çerçevede seyretmesi için de geçen yıl eylül ayından
itibaren başlattıkları çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güldal, ekmeklik buğdayı piyasanın yarı fiyatına
fırıncılara ve ekmek üreticilerine temin
ettiklerini bildirdi. Güldal, ekmeklik
buğday satışlarının sürdüğüne dikkati
çekerek, “Burada da 3,2 milyon ton ekmeklik buğdayı sektöre ve dolayısıyla
tüketicilerimize makul fiyatlarla ulaştırmış olduk. Aylık 550-600 bin ton civarında ekmeklik buğday satışı yapıyoruz
ve makul fiyatla veriyoruz. Çuval başına
piyasa fiyatlarının 120 lira altına un tedarik ediyoruz. Ekmek üreticilerine piyasanın çok altında sattığımız buğdayla,
ekmek maliyetinde undan gelen fiyat
artışı minimize edilmiştir. Bu regülasyonla ekmek maliyetindeki unun etkisi
en az seviyeye indirilmiştir.” ifadelerini
kullandı.
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Tarımsal üretimde teknoloji
hamlesi
Tarımda gelişen
teknolojilerin kullanımı
ve dijital dönüşüm
çalışmalarını son yıllarda
hızlandıran Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri, bilgi
ve iletişim altyapısında
yeni nesil teknolojinin
sunduğu olanaklardan
yararlanarak üreticilere
daha etkin ve verimli
hizmet sunmaya devam
ediyor. Ortaklarının
memnuniyetini artırmak
için teknolojik altyapısını
ve hizmetlerini iyileştirmeyi
sürdüren Tarım Kredi,
geliştirdiği uygulamalarla
üreticileri geleceğe taşıyor.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesinde
yer alan Dijital Dönüşüm Daire
Başkanlığı, teşkilat birimlerinin verimli
çalışmasını sağlarken, diğer yandan da
üreticinin ihtiyaçlarını karşılamada eksiksiz ve uçtan uca bir yazılımsal altyapı
hizmeti sunuyor.

Bilgi İşlem Destek Hattına ulaşım sağlayabilecekler. Bu hatta zaman içerisinde
hizmet alanımızı genişletmek amacı ile
yeni fonksiyonlar eklenmeye ise devam
edilecektir.

ALO BILGI İŞLEM DESTEK
HATTI DEVREYE ALINDI

ODM ILE TEHDITLER EN
AZA İNECEK

Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı,
özellikle ortaklarımıza hizmet sunumunu yapan kooperatiflerimizin bilişim altyapısında yaşaması muhtemel sorunlara
hızlı müdahale edebilmek için hizmet
kalitesini sürekli iyileştiriyor. Bu amaçla,
yardım masası destek hizmeti Alo Bilgi
İşlem Destek Hattı olarak yeniden yapılandırıldı.
Yenilenen altyapıyla birlikte, aynı anda
gelen çağrılar karşılanabiliyor ve kooperatiflerimizin talepleri daha hızlı çözüme
kavuşabiliyor. Çağrı merkezinde yapılan
sürekli takip sayesinde cevaplanamayan
çağrılara geri dönüş yapılabilirken böylece cevapsız çağrı bırakılmıyor. Aramalarla ilgili istatistikler sürekli ölçümleniyor
ve yapılan analizlerle birlikte hizmet kalitesi arttırılabilir hale geldi.
Kooperatiflerimiz, iç hattan 4199, dış
hattan 0(312) 216 41 99 numarasıyla Alo

Hem 800 bini aşkın ortağa verilen hizmet hem de sistemlerin sürekli ayakta
tutulması adına yapılan iş sürekliliğini
iyileştirici çalışmalar aralıksız devam
ediyor. Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sistemlerin güvenliğini
artırmak ve ortaklarımıza kesintisiz bir
hizmet vermek adına Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) çalışmalarına hız
verildi. İyileştirilen ODM altyapısı ile
birlikte aksamalara karşı hazırlık seviyemiz yükseltildi.
Ayrıca dünyada meydana gelen siber
güvenlik olaylarını da yakından takip
eden Başkanlığımız Sistem ve Siber Güvenlik Müdürlüğü gerekli tedbirleri de
uygulamaya devam ediyor. Bu minvalde
teşkilatımızdaki verilerin güvenliğinin
artırılması için farklı lokasyonlarda yedeklilik, soğuk yedekleme gibi çalışmalar hayata geçirildi.

SÖZLEŞMELI ÜRETIME
YAZILIM DESTEĞI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
son yıllarda sözleşmeli üretim modeline ağırlık verirken, Dijital Dönüşüm
Daire Başkanlığı ise kooperatifler ile
çiftçiler arasında koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunarak yazılım
altyapısıyla bu modele erişimde kolaylık sağlıyor.
Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın tarımsal üretim süreci boyunca
yazılımsal altyapı desteği sunduğu uygulamalar çiftçinin en büyük yardımcısı konumunda. Tarımda sözleşmeli
üretim ile ortaklarımızın yapacağı faaliyetlerde teknolojik aktörlerin payı sayesinde verimlilikte hedefler daha tutarlı
hale getirilebiliyor.
Kalite ve verimliliği artırmak, maliyet
ve riskleri azaltmak amacıyla geliştirilen
yazılım desteğiyle çiftçilerimiz üretimden hasat aşamasına kadar tarlalarının
gelişimini TARKİP gibi uygulamalarla
anlık takip edebiliyorlar.
Kooperatiflerimiz ve çiftçiler arasında
köprü kuran sistem altyapısının sürekli
iyileştirilmesi sayesinde tarımsal üretimde verimliliğe ulaşılması sağlanıyor.

KIMLIK SMS
KULLANIMINI AZALTTI/
KIMLIK İLE TASARRUF
SAĞLANDI
Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Kimlik uygulamasıyla,
kullanıcılar artık sistemlere daha güvenli
erişim sağlayabiliyor. Yayına alındığı günden bu yana kullanım oranı gittikçe artan
uygulama sayesinde SMS ile yapılan doğrulamalarda üçüncü sistemler nedeniyle
yaşanan gecikme ve sorunlar ortadan kalktı. Kooperatif personelimiz herhangi bir ağ
bağlantısı gerekmeden sistemlerde oturum
açarken teşkilata da güvenli bir erişim imkânı sağlandı. Uygulamaya olan talep neticesinde kurum personelimizin yarıya yakını EKOOP’a girerken Kimlik uygulamasını
kullanıyor. Bu sistem sayesinde SMS kullanma oranımız ise % 32 azalma kaydederek maliyetten tasarruf sağlanmıştır.
Kimlik uygulamasının Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) sistemine entegrasyon çalışmalarında ise sona gelindi.
Kısa bir zaman içinde bu EBYS sistemine
girişte de Kimlik uygulaması kullanılabilecek. Bu sayede daha geniş bir kullanıcı
kitlesinin yeni sisteme geçiş yapması hedeflenmektedir.
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Adıyaman bademi Tarım
Kredi ile raflara taşınıyor
Türkiye’nin önemli
badem üretim
merkezlerinden
Adıyaman’da
Tarım Kredi
Kooperatiflerince
4 yıl önce açılan
tesiste işlenen
badem ve fıstıklar
ülkenin dört bir
yanına ulaştırılıyor.

A

dıyaman’ın
Kahta ilçesindeki
Organize Sanayi
Bölgesinde 2018
yılında
faaliyete geçen, Tarım
Kredi iştiraki TK
Birlik’in 5 bin 400
metrekaresi kapalı
16 bin metrekare
alana sahip badem
ve fıstık işleme tesisinde 45 işçi çalışıyor.
Günlük 10-15
ton badem, 5-6
ton Antep fıstığı kırımı yapılan
tesiste özenle paketlenen ürünler,
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerindeki yerini alıyor. Ürünün fazla
olması yada talep edilmesi halinde
badem ve fıstıklar başka marketlere
de gönderiliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman’ın son yıllarda yapılan çalışmalarla badem üretiminde ilk sırada yer aldığını belirtti.

“TARIM KREDI ILKI
GERÇEKLEŞTIRDI”
Kentte badem üretiminin 20 bin
dekar alandan 5 yıl içerisinde 100 bin
dekara ulaştığını kaydeden Kıyas,
“Badem tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde depolanması, paketlenmesi
ve pazarlanması noktasında önem
arz etmektedir. İlimizde badem yetiştiriciliği artmaya başlayınca işlenmesi ve pazara sunumuna yönelik

ihtiyaç doğmaya başladı. Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri bir ilki
gerçekleştirerek Kahta ilçemizde
badem kırma işleme ve paketleme tesisi kurdu. Bu tesis sayesinde
badem üreticilerimiz ürünlerini
kırma işleme ve pazara sunma gibi
sıkıntılar yaşamamaktadır” dedi.
Tesis müdürü Ömer Faruk Özbek ise badem ve Antep fıstığının

kırmadan paketlemeye kadar bütün entegre
sistemlerine sahip olduklarını ifade etti.
Tarım Kredi Kooperatiflerine ait market
sayısının her geçen gün arttığını, tesiste
üretilen badem ve fıstığın ülkenin dört bir
yanındaki marketlere ulaştırıldığını vurgulayan Özbek, “Üretimimiz hız kesmeden
devam ediyor. Bademde günlük 10-15 ton
arasında, Antep fıstığında da 5-6 ton arasında kırım yapıyoruz” dedi.
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Akıllı Traktör Sistemi ile
üretimde yüksek verim
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET AŞ, geliştirdiği Akıllı Traktör Sistemi’ne (ATS) 5G
teknolojisini entegre ederek, üreticilerin daha az eforla daha fazla verim almasını sağlayacak.

T

arımda teknoloji kullanımının hızla arttığı
günümüzde akıllı tarım sistemleri ile daha
az girdi kullanımı sonucu daha çok ürün
elde etmek hedeflenmektedir. Tarımın gelişimi, değişimi ve kalkınması noktasında
ülkemizin en büyük kuruluşlarından Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET, geliştirdiği Akıllı Traktör
Sistemi’ne (ATS) 5G teknolojisini entegre
ederek, çiftçinin iş yükünü azaltmayı, verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. TARNET, ATS Projesi’ne 5G teknolojilerinin entegrasyonu için Türk Telekom
ile iş birliğine gitti.

ATS, SAHA TESTLERINI
BAŞARIYLA
TAMAMLADI
ATS, otomatik olarak toprak işleme,
gübreleme ve ilaçlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir uygulama olarak sunuluyor.
TARNET, otomatik dümenleme sistemine
sahip traktör çözümü olan ATS’nin saha
testlerini başarıyla sonuçlandırdı. Tarımsal faaliyetlerde verimin artırılmasını ve
üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak projede, daha hassas ve
doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G üzerinden çalışan otomatik
dümenlemeli traktörle gerçekleştirilecek.

artışı amaçlanıyor. 5G altyapısıyla entegre
olan ATS ile üreticilerin ve çiftçilerin daha
az efor harcarken daha fazla verim almaları hedefleniyor.

SÜRÜCÜSÜZ TRAKTÖR
ROTADAN ÇIKARSA
ÇIFTÇI ANLIK
BILGILENDIRILECEK

ATS, TARIM KREDI
KOOPERATIFLERINDE
ÇIFTÇILERIN
HIZMETINE SUNULDU

Türk Telekom’un Türkiye’deki en
güçlü hizmetlerinden biri olacak
5G teknolojisi üzerinden gerçekleştirilecek ATS uygulaması sayesinde,
otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken aynı
zamanda yapay zeka desteğiyle video analitiği yapılabilecek. Sürücüsüz traktörün rotasında sapma tespit
edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak
bilgilendirilecek.

Öte yandan, zirai insansız hava aracı
(ZİHA) ve Akaryakıt Otomasyon Sistemi
(TARPET) gibi teknoloji ürünleriyle tarımda girdi maliyetlerini aşağı çekmeye
çalışan TARNET, 2 ayrı seçenekle ATS’yi
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Tarım
Kredi kooperatiflerinde çiftçilerin hizmetine sundu.
TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, İzmir ve Konya tarım fuarlarında
gösterimi yapılan sistemlerin yüksek satış
rakamlarına ulaştığını belirterek, “ATS’nin
Türk Telekom ve TARNET’in iş birliğiyle 5G entegrasyonunda sonuca ulaşması,
tarım sektörünün yakın gelecekteki girdi maliyetlerinin hızla aşağı çekilmesini
ifade ediyor. 5G altyapısıyla entegre olan
ATS’ler, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin
diğer girdi maliyetlerine odaklanmalarına
fırsat verecektir” dedi.

ÇIFTÇININ YÜKÜ
AZALACAK
Güvenlik amacıyla sürücüyle hareket eden traktör, belirlenen rotadan 2,5 santimetre bile dışarı çıktığında uyarı verebilecek. Arazide her
yerin kullanılması sayesinde verim
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Tarım Kredi Kooperatif M
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama
ve Marketçilik bünyesinde faaliyet
gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi
Kooperatif Market çiftçilerden aldığı
güçle büyümeye devam ediyor. Kooperatif Marketin 1000. Mağazası Mardin
Artuklu’da açıldı.

T

arım Kredi Kooperatif Market’in 1000’inci şubesinin
açılışı, Mardin Vali Yardımcıları Gürsel Temurci, Birkan Tatlısöz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Denetçisi Ahmet Çetin, TK Pazarlama ve
Marketçilik Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Tarım
Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç
Onkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat
Süzen ile şirket yöneticileri, çalışanlar ve vatandaşların
katılımıyla yapıldı.
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Genel Müdürü Bayramali Yılıdırm açılışta yaptığı konuşmada, 1000.
mağazanın milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Bugün Mardinde 1000. mağazamızı açıyoruz.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 bölge birliği, 1615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu
ve 19 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi
Türkiye’de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye
uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor.
Bu hedef doğrultusunda üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getiriyor“ dedi.
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik olarak 5 yıllık
strateji plan hazırladıklarına işaret eden Genel Müdür
Bayramali Yıldırım, “Hazırladığımız stratejik plan doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun olarak devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başında bize

500 market hedefi vermişti. Kooperatif Market olarak
2021 yılı sonunda 700. mağazamızı açarak çok daha iyi
bir performans sergiledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın
2022 Mart ayı sonu olarak hedef verdiği 1.000 market
sayısına bugün itibariyle ulaşmanın gururunu taşıyoruz.

Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var. Bu lojistik merkezlerimiz sayesinde 74 il ve 381 ilçede kaliteli
ve güvenilir gıdaları halkımız ile buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var
güzümüzle çalışıyoruz ” diye konuştu.
Yıldırım, “Çiftçilerimizden alınan doğal ürünleri, üretim reçetelerini hazırladıktan sonra kendi fabrikalarımızda yada iş ortaklarımızın fabrikalarında üreterek/ürettirerek kaliteli ve güvenilir gıda olarak “Tarım Kredi güvencesi
ile” tüketicilerle buluşturuyoruz. Sonuç olarak tüketiciye
güven sağlarken çiftçilerimize de değer veriyoruz” dedi.

KOOPERATIF MARKET, DIYARBAKIR’DA
ILK MAĞAZASINI AÇTI
Hizmet ağını günden güne büyüten Tarım Kredi Kooperatif Market, Diyarbakır’da ilk mağazasını açtı. Açılışa
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır,
Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Yıldız, Malatya Bölge Birliği
Müdür Yardımcısı Erdinç Dişoğlu, şirket ve kooperatif
yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Vali Karaoğlu, açılış töreninde, insanlığın var olduğu
günden kıyamete kadar gıda ihtiyacı ile tarımsal faaliyetlerin olacağını, çiftçiliğin de önemli bir meslek olarak
kendini koruyacağını söyledi.
Dünyanın 2 yıldır salgınla mücadele ettiğini ifade eden
Karaloğlu, salgının üretim ve tedarik zincirinde büyük
problemler oluşturduğunu, bunun fiyatlarda da artışa
yol açtığını aktardı.
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Market 1000. şubesi açıldı
Karaloğlu, bu durumdan Türkiye’nin de etkilendiğine
işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde hükümet bir taraftan çiftçiyi destekleyerek üretimi teşvik ediyor diğer taraftan da tedarik
zinciri ve üretimdeki sorunu fırsata çeviren, stokçuluk
yapan karaborsacılarla mücadele ediyor. Bütün derdimiz
bu oluşan olumsuzluktan vatandaşımızın en az şekilde etkilenmesi.” dedi.

DIYARBAKIR’DA ILK HEDEF 10 MARKET
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’de çiftçinin güvencesi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, “Tarım Kredi
Kooperatiflerinin sahibi, patronu çiftçidir. Yıllardır çiftçimizin hem finansmana erişmesi hem de tarımsal araç
gereç ile ürünü uygun fiyata satma garantisi noktasında
çiftçinin yanında durmaya devam ediyor. Tarım Kredi
Kooperatifleri artık yeni bir vizyonla Türkiye’de özellikle
gıdada fiyat istikrarını sağlama ve gıda fiyatını regüle etme
noktasında çok önemli bir fonksiyonu sağlayacak. Diyarbakır’da ilk hedef 10 market ama yıl sonuna kadar 28 markete ulaşmış olacağız.” diye konuştu.

Diğer taraftan vatandaşlarımızın da talepleri var. Gıdayı
emin olduğu, bildiği ve uygun fiyatla alabileceği bir adres
arıyor. Önce kendi markamızla ürünlerimizi pazara sunduk, sonra da Kooperatif Market projesini hayata geçirdik.
2 yıl gibi bir süre zarfında, tabi pandemi işleri biraz aksatsa
da 1000 market hedefimize ulaştık. Bugün ülke genelinde
Kooperatif Market sayımızın 1000’i geçmiş durumda. Bu
sayıyı daha da yukarı çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Açılışın ardından marketi gezerek, satışı yapılan bakliyat,
un, şeker ve diğer gıda ürünleri hakkında Başkan Kacır’dan bilgi alan Karaloğlu, marketin Diyarbakır’a, çiftçiye ve tüketiciye hayırlı olmasını diledi.

ÜRÜNLERIN PAZARA ULAŞMASI ÖNEMLI
Tarım Kredi Kooperatif Market’in çıkış noktasının,
ürünlerin tarla ile raf fiyatları arasındaki uçurumu tüketici lehine azaltmak olduğunu dile getiren Başkan Kacır,
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, üretici ile tüketici arasında köprü görevi görmek, fiyat dengesi sağlamak amacıyla
Türkiye genelinde marketçilik işine girdiğini söyledi.
Üretilen ürünlerin pazara ulaştırılmasının değerini çok
iyi bildiğini kaydeden Başkan Kacır şunları söyledi;
“Tarım Kredi olarak üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi, üretime devam edebilmesi, tüketicilerin de kaliteli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için sorumluluk
alıyoruz. Kurumumuzda, bölge birliği ve kooperatif düzeyinde bu işe çok önem vermiş durumda.

KoopGross’un 10. mağazası Mersin’de
Ülke genelinde sayıları 1000’i geçen
mağazalarıyla kaliteli gıdayı uygun
fiyatlarla vatandaşlara ulaştıran Kooperatif
Market’in KoopGross konseptindeki
10’uncu şubesi Mersin’de açıldı.

K

ooperatif
Market’in
toptan ve perakende
alışveriş imkânı sunduğu
KoopGross Mağazalarının
10’uncusu Mersin’de düzenlenen törenle açıldı.
Mersin Valisi Ali İhsan
Su, açılışta yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke genelinde çok özel
hizmetler yaptığını söyledi.
Üreticinin ürünlerinin
en uygun şekilde tüketiciye

ulaştırılması için ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Su,
“Üreticimiz ürününü daha
değerli şekilde satmış, tüketicimiz de daha ucuz şekilde
bu ürünlerden istifade etmiş
oluyor. İşte bu köprüyü Tarım Kredi Kooperatiflerimiz
kuruyor.” dedi.
Konuşmaların ardından
açılışı yapılan markette, katılımcılar mağazadaki ürünleri
inceledi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri
Diyarbakır Tarım Fuarı’nda
B

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık tarafından, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Diyarbakır Tarım Fuarı, sektörün lider ihracatçı firmaları ile dünya markalarını üreticiyle buluşturdu. Fuarda Tarım Kredi Kooperatifleri standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

u yıl 13’üncüsü düzenlenen Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışı, Diyarbakır Valisi ve
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir
Karaloğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya,
Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı
Engin Yeşil, kamu kurum ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törenle yapıldı.
Vali Münir Karaloğlu, fuarın açılışında
yaptığı konuşmada, tarımın, çiftçiliğin, insanlığın en eski mesleği olduğunu belirtti.
Tarım alanlarının daralması ve kullanılabilir su miktarının azalması gibi çeşitli
sebeplerle her geçen gün tarım sektörünün
öneminin arttığına işaret eden Karaloğlu,
“Dünya farklı sorunlarla boğuşuyor. Bunun
yaratmış olduğu fiyat artışları, gıda enflasyonu gibi sorunlarımız var. Şimdi buna
dünyanın en önemli tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna’da devam eden savaşı da ilave
ettiğinizde tarımda önümüzdeki günlerde
dünyayı bekleyen bir sorun var. Fiyat artışı,
gıda enflasyonu sadece bizim sorunumuz
değil. Bizden daha çok dünyanın sorunu.
Bunu hep birlikte aşacağız.” dedi.

“DÜNYADA UN
IHRACATINDA BIR
NUMARAYIZ”
Karaloğlu, Türkiye’nin tarım alanında
dünyanın önde gelen ülkelerinden oldu-

ğunu dile getirerek şunları kaydetti:
“Türkiye tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa’da birinci, dünyada 10’uncu
ülke. Dünyada toprağın en büyük olduğu
ülke değiliz ama dünyada tarımsal gayrisafi hasıla üretmede dünyada 10’uncuyuz.
Bu Türk çiftçisinin, tarım sektörünün,
gıda sektörünün başarısı. 2021 yılında
Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatı 25 milyar dolar. İthalatımız da 17,8 milyar dolar.

Türkiye’de cari fazla veren ender sektörlerden biri tarım sektörü. Elbette ithalat da
yapıyoruz. Hollanda, dünyanın en fazla
tarımsal ihracat ve en fazla ithalat yapan
ülkesi. Dünyada şu anda un ihracatında bir numarayız ancak dünyada buğday üretiminde bir numara değiliz. Ham
maddeyi alıyor, una çeviriyor ve ihraç
ediyoruz. Makarna üretiminde iki numarayız İtalya’dan sonra.”

TARIM KREDI BIR BUÇUK
ASIRDIR ÜRETICININ
YANINDA

Başkan Köksal Kacır ise yaptığı konuşmada,
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ülke genelinde
teşkilatlanmış 1.615 kooperatif, 200 hizmet
bürosu ile çiftçilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarının karşılanması yanında bilgi ve destek konusunda da yanlarında yer aldıklarını söyledi.
Üreticilerin ihtiyaç duyduğu tarımsal girdileri tedarik ettiklerini belirten Başkan Kacır
“Bu anlamda da bir buçuk asırdır çiftçimizin
en yakın yoldaşıyız. Bunun yanında her biri
kendi alanında öncü 19 şirketimiz ile bu anlamda ülke ekonomisine de büyük bir katma
değer katıyoruz. Kooperatif Market de bu anlamda hem kurumumuzun hem de ülkemizin
gözbebeği. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef ve Sayın Genel Müdürümüzün
öncülüğünde sorumluluk alarak bu adımı
attık. Hasat sonrası üreticilerin yanında yer
alarak ürün değerlendirme çalışmaları yaptık.
Sadece 2020 yılında 2,5 milyar liralık ürün aldığımız çiftçimizden, geçtiğimiz yıl içinde ise
3.4 milyar tutarında ürün alımı gerçekleştirdik” dedi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından
stantları gezen Vali Münir Karaloğlu, beraberindekilerle daha sonra da ‘Buzağı Güzellik
ve Tanıtım Etkinliği’ne katıldı. Burada yapılan
defilede 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olan buzağıların yetiştiricilerine çeşitli hediyeler verildi.
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Bakan Kirişci: Üretici ve çiftçiler baş tacı
TÜYAP Fuarcılık tarafından
düzenlenen 18. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri
Fuarı 116 ülke ve 75 şehirden binlerce ziyaretçinin
katılımıyla yapıldı. Fuarda
Tarım Kredi Kooperatifleri
standını da gezen Tarım
ve Orman Bakanı Vahit
Kirişci, pandemi ve savaş
gibi etkilerin ışığı altında
tarımsal üretimin öneminin daha çok anlaşıldığını
kaydederek “Mutlak surette kendi kendimize yeter
hale geleceğiz” dedi.

K

TO-TÜYAP Konya Uluslararası
Fuar Merkezi’nde tarım sektörünü
paydaşlarıyla buluşturan fuar ziyaretçilerden tam not aldı. Kovid-19 salgını
nedeniyle 2020 ve 2021’de düzenlenemeyen
fuara, 116 ülkeden 461 firma katıldı.
Fuarın açılışına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Köksal Kacır, Başkan Vekili Musa
Takımcı, Konya Bölge Birliği Müdürü Fatih
Zekeriya Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin
Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Tarım Kredi Kooperatifleri
Konya Bölge Birliği ve kooperatif yetkilileri
ile şirket temsilcileri katıldı.

FUAR BINLERCE
ZIYARETÇI AĞIRLADI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya’da,
KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar
Merkezi’nde düzenlenen, Konya Tarım
Fuarı’nı gezdi. Fuar alanında açıklamalarda bulunan Kirişci, kısa süre önce göreve
getirildiğini anımsattı. Konya’nın bitkisel

ve hayvansal üretimde ülkenin en önemli
tedarikçisi olduğunu vurgulayan Kirişci,
Konya Tarım Fuarı’nda son gününde gösterilen ilgiden de mutluluk duyduğunu aktardı.

TARIM KREDI STANDINI
ZIYARET ETTI
Stantları ziyaret eden Bakan Kirişci,
burada sektör temsilcileri ve katılımcı firmaların yetkilileriyle görüştü. Tarım Kredi Kooperatifleri standını da ziyaret eden
Bakan Kirişçi, Konya Bölge Müdürü Fatih
Zekeriya Yerlikaya’dan kooperatif faaliyetleri ve iştiraklerin çalışmaları hakkında
bilgi aldı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 18.
Konya Tarım Fuar’ına teknoloji iştiraki
TARNET’in çiftçinin girdi maliyetlerini
düşüren teknolojileri ATS ve ZİHA ile katıldığını belirten Yerlikaya projeler ile ilgili
Bakan Kirişçi’ye bilgiler aktardı. Tarımda
girdi maliyetlerini azaltacak ve verimliliği
artıracak projelerin önemli olduğuna işa-

ret Bakan Kirişçi, bu alamda geliştirilen
projelere Bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.

“ÜRETICI VE ÇIFTÇILER
BAŞ TACI”
150 bine yakın çalışanıyla Tarım ve Orman Bakanlığının ülkede dokunmadığı
bir kesim olmadığını dile getiren Kirişci, üretici ve çiftçilerin baş tacı olduğunu
belirterek “Bunlar bitkisel ve hayvansal
üretim alanındaki faaliyetleriyle 85 milyonumuzun beslenmesi, giyinmesi ve barınması için gerekli olan temel ihtiyaçları
karşılarken aynı zamanda bu ülkede bulunan 5 milyon mülteci sıfatlı yani dışarıdan
gelen misafirleri de aynı zamanda doyurmakta. Pandemi nedeniyle belki bir miktar
turist sayısında azalma olsa da pandemi
öncesine 52 milyonun üstünde bir turisti,
misafirlerimizi de doyuran yine bizim bu
teri döken üreticilerimizdir. Bu üreticilerimizin ürettiklerini, katma değerli hale getiren gıda ve yem sanayicilerimizdir. Sulama
tesisatlarını, sistemlerini üretenlerimizdir.
Yetmedi bir de tıpkı bu yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda da ihracatlarıyla ürünlerimizi
ithal eden ülkeleri doyuran yine bizim bu
üreticilerimizdir” dedi.

“KENDI KENDIMIZE
YETER HALE GELECEĞIZ“
Kirişci, üreticilerin elleri öpülesi insanlar
olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
“Onlara ne kadar müteşekkir olsak azdır.
Pandemiyle birlikte ve son çıkan Ukrayna-Rusya Savaşı’nda gördük ki cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor. Paramız olsa
bile istediğimizi alamıyoruz. Mutlak surette kendi ürettiklerimize kavuşabiliyoruz.
O nedenle eksiğimiz olan üretimle ilgili
ürünlerde de inşallah önümüzdeki yıllarda
bu eksiğimizi tamamlayarak kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Temel ürünler

için söylüyorum, bunlara ‘stratejik ürünler’
diyoruz. Bunlar Anadolu tabiriyle un, yağ
ve şekerdir. Bunların elde ettiği ham maddeye baktığımızda zaten ne olduğunu anlarız. Bir tarafta hububat, bir tarafta yağlı
tohumlar, bir tarafta pancar. Bunun üçü
de var mı bu bölgede, var. Allah razı olsun
Konyalılardan.”
Bakan Kirişci, fuar organizasyonunda
emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür
etti.

TARIM KREDI,
FUARDA TARIM
TEKNOLOJILERIYLE BOY
GÖSTERDI
18. Konya Tarım Fuar’ına Tarım Kredi
Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki olan
TARNET çiftçinin girdi maliyetlerini düşüren teknolojileri, ATS ve ZİHA’ları ile
katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır,
ATS’nin test aşamalarını tamamladığını
ve yakın zamanda çiftçiler ile buluşacağını kaydederek ““ZİHA’nın 2 ayrı modeli
de ticari olarak ziyaretçiler ile buluşarak
Konya’da bir ilk gerçekleştirilecek. Yakın
dönemde tarım alanlarında üreticilerin
sıklıkla kullanacağı bir ürün olan ZİHA
teknolojisinin, Türkiye’de dünya ortalamasının da üstünde kullanım istatistiklerine ulaşması hedefleniyor. Çeltik, pamuk,
üzüm, çay, arpa, buğday, mısır, fındık ve
meyve bahçelerinde, saha faaliyetlerine
hizmet yöntemi ile başlayan ZİHA’lar, farklı ürünler içinde hazır hale getirildi” dedi.
Başkan Kacır, ATS’nin ise Tarım Kredi destekleri ile çiftçiye özel avantajlarla
sunulmasının hedeflendiğini ifade etti.
Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu
tarım aletlerinin yanı sıra tarla ile bahçe
ekipmanları başta olmak üzere sektörün
tüm ihtiyaçlarının sergilendiği fuar, binlerce ziyaretçi ağırladı.
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Çiftçinin ürününe lisanslı
depo güvencesi
Tarım ürünlerinin modern ve sağlıklı koşullarda
depolanmasını sağlayan lisanslı depoculuk
kapasitesi geçen yıl yüzde 26 artarken, lisans
işlemlerinin tamamlanmasıyla bu kapasitenin
15,6 milyon tona ulaşması bekleniyor.

L

isanslı depoculuk kapasitesi
geçen yıl bir önceki yıla göre
yüzde 26 artışla 8,3 milyon tona
çıkarken kuruluş izni verilen depoların lisans alması durumunda toplam
kapasite 15,6 milyon tona ulaşacak.
Lisanslı depoculuk sistemiyle uzun
süreli depolanabilen hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık,
zeytin, kuru kayısı ve Antep fıstığı
gibi ürünlerin muhafazası ve ticareti
sağlanıyor.
Sistemde, tarım ürünlerinin sınıf ve kaliteleri yetkili sınıflandırıcı
laboratuvarlarca belirleniyor ve bu
ürünler modern altyapıya sahip
lisanslı depolarda korunuyor. Bu
ürünlerin ticareti, ürünün mülkiyetini temsilen lisanslı depo işletmesince düzenlenen elektronik ürün
senetleri vasıtasıyla Türkiye Ürün
İhtisas Borsası’nda yapılıyor.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre,
2021 yılı sonu itibarıyla 256 şirkete
lisanslı depo işletmesi kuruluş izni
verilirken bunlardan 159’u Bakanlıktan lisans alarak faaliyetine başladı. Böylece, geçen yıl aktif lisanslı
depo sayısına, bir önceki yıla kıyasla
33 yeni tesis eklenmiş oldu. Faaliyete
geçen 159 lisanslı depo işletmesine
ait Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara,
Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa,
Çanakkale, Çorum, Diyarbakır,
Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul,
İzmir, Kahramanmaraş, Karaman,
Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve
Yozgat’ta yer alan 226 tesiste lisanslı
depoculuk faaliyetleri yürütülüyor.
Türkiye’de 2021 yılı sonu itibarıyla lisanslı depo kapasitesi hububat
alanında 8 milyon 236 bin 992 tona,
pamukta 53 bin 500 tona, zeytinde
13 bin 500 tona, fındıkta 11 bin 600
tona, kuru kayısıda 5 bin tona, Antep fıstığında 4 bin tona çıktı.
2020 yılı sonunda 7 milyon ton
olan lisanslı depo kapasitesi geçen yıl
sonunda 8 milyon 324 bin 592 tona
ulaştı. Lisanslı depoculuk sistemi
2021 yılında hızlı gelişme gösterirken faaliyetteki lisanslı depo işletme
sayısında yüzde 26,1 lisanslı depo ka-

pasitesinde yüzde 18,9 artış sağlandı.
Kuruluş izni verilmiş 256 şirketin
tamamının lisans alması durumunda ulaşılması öngörülen toplam kapasite ise 15 milyon 606 bin 115 ton
olarak belirlendi.
Bakanlıkça elektronik kayıt kuruluşu olarak yetkilendirilen Merkezi
Kayıt Kuruluşunun kurduğu sistem
üzerinden lisanslı depo işletmeleri
tarafından elektronik ürün senetleri oluşturuluyor. Elektronik ürün
senetlerine ilişkin tüm işlemler kuruluş nezdinde elektronik ortamda
yapılıyor. 2021 yılında 6 milyon 729
bin 88 tonluk elektronik ürün senedi alım satıma konu edilirken elektronik ürün senedi işlem hacmi 18
milyar 502 milyon 981 bin 283 lira
olarak gerçekleşti.

“GIDA GÜVENLIĞI
AÇISINDAN BÜYÜK
ÖNEM TAŞIYOR”
Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve
Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar
Genç, lisanslı depoculuk sisteminin
çiftçi için büyük önem taşıdığını,
hasat döneminde depo ve nakit ihtiyacını karşıladığını söyledi. Genç,
“Hasat yapan çiftçi ürünü satmak
için uğraşmıyor, lisanslı depoculuğun sağladığı nakliye, analiz, stopaj
ve depo kira desteğinden yararlanarak ürününü lisanslı depoya bırakıyor, isterse Türkiye Ürün İhtisas
Borsası üzerinden anında satıyor
ve parasını alıyor. Satmak istemezse
sıfır faizli kredi kullanarak ürününü
bekletebiliyor ve istediği tarihte o
günkü fiyatlarla satabiliyor” dedi.
Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, salgın, savaş gibi küresel
sorunların gıda güvenliğinin önemini daha da ortaya çıkardığını belirten Genç, şunları kaydetti:
“Ülkelerin tarımsal üretimlerinde kendine yeterliliği ve olağanüstü
durumlarda dışa bağımlı olmaksızın
halkın ihtiyaçlarını belirli bir süre
karşılayacak kadar ürünün depolarında olması büyük önem taşıyor. Bu
bakımdan uzun süre depolama imkanı sağlayan lisanslı depoculuk söz
konusu riskleri minimize edecek bir
araç olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca
lisanslı depolarda stoklanan ürünle-

rin yetkili sınıflandırıcılar tarafından analiz edilerek
sınıf ve standartlarının belirlenip sağlıklı depolarda
sigortalı olarak muhafaza edilmesi de hem kalite hem
de fiziki güvenlik açısından önem arz ediyor”
Genç, sistemin daha da gelişmesi için önerilerde
bulunarak, “Depolanan ürünlerin doğasından kay-

naklanan fire miktarlarının karşılanması yönünde
uygulama yönetmelikleri yürürlüğe konulmalı. Lisanslı depoların gelirleri doğrudan depolanan miktar
ve depoda kalma süresine bağlı olduğundan üreticilere verilen depo kira desteklerin artırılarak lisanslı
depolarda ürün tutmaları sağlanmalı” diye konuştu.
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5 milyar dolarlık hububat ve yem
değirmenciliği sektörü İstanbul’da buluştu
Dünyada yaklaşık 5 milyar dolarlık hacme ulaşan un, yem, tahıl ve bakliyat işleme teknolojileri sektörü, İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilen İDMA AND
VICTAM EMEA fuarında bir araya geldi.

T

ürkiye, Almanya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri,
İngiltere ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 markaya ev sahipliği yapan 9.
İDMA AND VICTAM EMEA fuarı, sektörün dünyadaki
en önemli temsilcilerini buluşturdu.
Hububat ve yem değirmenciliği sektörünün dünyadaki
en büyük buluşması olan fuarın açılışını, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Onursal Başkanı
Erhan Özmen ve TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Bayram gerçekleştirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2022 yılında 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz
var. Üreticimizin gücüyle hedeflerimizin önünde gidiyoruz. Bu süreçte ihracat hedeflerimizin üzerine çıkmak için
TİM olarak ihracatçıları desteklemek adına 1 Mart itibarıyla ihracatı geliştirme fonunu hizmete sunduk.” ifadelerini kullandı.

“SALGIN VE KÜRESEL KRIZ
GIDANIN NE KADAR ÖNEMLI
OLDUĞUNU BIR KEZ DAHA
GÖSTERDI”
TİM Başkanı Gülle, firmalara teminatsız olarak kredi
verme imkânı sunarak, ciddi bir kaynak sağladıklarını belirterek, “2021 itibarıyla Türkiye artık ölçek ekonomisine
geçerek daha büyük yatırımlarla, daha büyük üretim kapasitelerini yakalamalı. Gerçekleştirilen uluslararası fuarlarımız da bunun altyapısını oluşturuyor.” değerlendirmesinde
bulundu.
Salgın süreci ve küresel gıda krizinin gıdanın ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:
“Tek bir cümleyle ağzınızdan çıkan endüstrinin ne kadar büyük ve ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük.
Ülkemizdeki tarım kapasitesini daha iyi değerlendirmemiz
gerekiyor. Gıdaya olan talebin artışı önümüzdeki süreçte
daha da fazla olacak. İDMA fuarı uzun yıllardır gerçekleşen
ve sektörün dünyadaki en önemli fuarı. Her düzenlendiğinde kapsamını daha da geliştiren fuar, bu sene VICTAM
iş birliği ile hem ülkemizde hem de yurt dışında önemli etkinliklere imza atacak.”

“SEKTÖRÜN ULUSLARARASI
TICARETININ EN ÖNEMLI
PLATFORMU OLMAYA DEVAM
EDECEĞIZ”
Fuarın organizatörü Parantez Fuarcılık Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Kalkan ise İDMA’nın un, yem ve tahıl işleme
makinaları sektöründe yurt dışında da marka olmuş bir
fuar olduğu kaydetti. Alanında dünyada söz sahibi olan
Türk değirmen sektörünün liderliğe yükselmesi için İDMA
fuarının önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden Kalkan,
bundan sonraki süreçte de Güney Afrika, Fas, Rusya ve Güney Amerika’da yeni İDMA fuarlarıyla sektöre değer kat-

maya ve sektörün uluslararası ticaretinin en önemli platformu olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Kalkan, Türkiye’nin en güçlü olduğu endüstriler arasında yer alan un, yem ve tahıl işleme makinaları sektörünün
dünyanın zirvesine olan yolcuğuna katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, “Geçirdiğimiz zorlu pandemi
sürecinde farkındalığımızın arttığı gıda erişimi, gıda güvenliği ve artan tarımsal ürün talepleriyle birlikte sürdürülebilir
üretimin önemi her zamankinden daha fazla kendini hissettiriyor. En iyi ürünleri, en ulaşılabilir fiyatlara tüm dünyaya
ihraç eden firmalarımızı İDMA 2022 ile zirveye bir adım
daha yaklaştırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNÜN 2025
YILINDA 6 MILYAR DOLARI
GEÇMESI BEKLENIYOR
Salgın ve küresel gıda kriziyle dünya genelinde ülkelerin
uyguladığı korumacı politikalar gıda güvenliğinin ve erişilebilirliğinin önemini her geçen gün artırıyor. Bu bağlamda tüm dünyada tarımsal ürünlere olan talep hızlı bir artış
gösteriyor.
Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu’na göre yıllık küresel ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan karma yem endüstrisini ve 165 milyar dolara ulaşan tahıl
sektörünü doğrudan ilgilendiren un, yem ve tahıl işleme

makineleri sektörü, 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne
ulaşırken 2025 yılında bu rakamın 6 milyar doları geçmesi bekleniyor.
Gelecek dönemde özellikle nüfus artış hızının yüksek
olduğu bölgelerde yem, tahıl, bakliyat, un ve unlu mamullere olan talebin artması bekleniyor. Bu noktada en önemli
bölgeler ise Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra Altı Afrika,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika olarak sıralanıyor. Tahıl işleme
teknolojileri endüstrisinin ana merkezlerinden biri olması ve tarımsal ürünlere olan talebin artması beklenen Orta
Doğu ve Afrika ülkelerine yakın olması, Türkiye’nin küresel
pazarda en önemli aktörler arasındaki yerini pekiştiriyor.
Un, yem ve tahıl işleme makineleri sektöründe Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumunda
yer alan Türkiye, toplam üretim miktarının yüzde 90’ını
ihraç ediyor. Yerli üreticiler, Avrupalı üreticilerden düşük
maliyetler ve ürün fiyatlarıyla, Uzak Doğulu üreticilerden
ise yüksek üretim kalitesiyle ayrışıyor.
Lojistik avantajlarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, Türkiye’nin en önemli
ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Özellikle değirmen
teknolojilerinde dünyada trendleri belirleyen yerli üreticiler, değirmen makineleri üretiminden, un, tahıl, bakliyat, yem tesisi kurulumuna kadar geniş bir kapsamda
hizmet veriyor.
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Tarım Kredi Yem
kaliteden ödün vermiyor

Yem üretimi günümüzde oldukça rekabetçi
bir faaliyet olmakla birlikte aynı kalitede
devamlılığın sağlanması büyüme için
temel faktörlerden biridir. Kalite kontrol ve
güvence, yem üretimi işinde kritik bir özellik
olarak ortaya çıkar.

T

arım Kredi Yem A.Ş.’nin kalite kontrol sistemleri, yem
ve yem bileşenlerinin kalitesini garanti etmek üzere gerekli olan süreçlerin organizasyonu ve denetlenmesini
sağlamak amacıyla personel eğitimi ve gelişimini içerir. Bu
bağlamda yem sektörünün en geniş laboratuvar ağına sahip
Tarım Kredi Yem A.Ş. bünyesinde bulunan 12 fabrikaya ait 12
adet laboratuvar, çıkan yemlerin kalite kontrollerini sağlamaya
yönelik faaliyet gösterip, iyileştirmeler yapar.
Tarım Kredi Yem, hayvancılıkta besleme ve performans
artışının önemi bilinciyle kaliteli hammadde tedarik etmeye,
fabrikalara gelen her bir hammadde kamyonun analize tabii
tutulmasına azami özen gösterir. Denetim ve analizler sonucunda uygun bulunmayan hammaddelerin alımı yapılmaz.
Kalite kontrol süreçlerinde kriterleri karşılayan hammaddelerin, yem olarak üretimi tamamlandıktan sonra da, günlük olarak, şube laboratuvarlarında fiziksel ve kimyasal testlere tabii
tutularak, belirlenen rasyona uygunluğu her fabrikada anlık
olarak takip edilir.

TARIM KREDİ YEM NIR TEKNOLOJİSİ
İLE ÇİFTÇİLERİN HİZMETİNDE
Tarım Kredi Yem Ar-Ge merkezinde şube laboratuvarlarında yapılan işlemler denetlenir ve kaliteyi artırmak üzere şubelerde gerçekleştirilemeyen analizler Ar-Ge merkezinde yapılır.
Hammadde ve yem analizlerini hızlı ve güvenli hale getiren
NIR (Yakın İnfrared Teknolojisi) teknolojisini kullanan firma,
NIR teknolojisi kalibrasyonu için kendi modelini geliştirmiş
olup, dışa bağımlı, güvenliği tehdit eden ve yüksek maliyetli
kalibrasyon modellerinden kurtulmayı başarmıştır.

TARIM KREDİ YEM BESLEME
DANIŞMANLARI İLE ÜRETİCİNİN YANINDA
Tarım Kredi Yem tarafından 50’yi aşkın besleme danışmanı
ile tüm ülke genelinde yemlerin kullanımı hususunda üretici
ziyaretleri yapılmaktadır ve yapılan ziyaretlerin verimliliği ve
performansı da ÇİTES (Çiftçi Temas Sistemi) üzerinden anlık
olarak izlenmektedir.
Tarım Kredi Yem, çiftçiye ve canlı bünyesine verdiği önemle ürün yönetimini ve doğru analiz sistemini sağlayarak; tüm
bu faaliyet ve denetimler ile kalite verimliliğini günden güne
artırmak üzere emin adımlarla çalışmalarını sürdürmektedir.
2022 yılında 1 milyon 500 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Tarım Kredi Yem, uygun fiyat avantajı ve kalitesi ile ülkemiz hayvancılığının ve çiftçinin markası olmaya
devam edecektir.
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Muğla’da çam balı üreticileri
bahar hazırlıklarına başladı
Türkiye genelinde çam
balı üretiminde yüzde
90’lık oranla büyük paya
sahip Muğla’da arıcıların
bahar hazırlıkları başladı.

O

rtaca Tepearası ve Eskiköy mahallelerinde kırsal alanlardaki arıcılar kovanlarda bakım ve besleme yaparak
hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçen yıl yaşanan orman yangınları ve
kuraklıktan etkilenen arıcılar, zirai ilaç kullanan çiftçilerin daha dikkatli olmalarını

istiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış
Saylak, üreticileri ziyaret ederek yürütülen
çalışmaları inceledi.
Saylak, tarımsal üreticileri gündüz saatlerinde ilaçlama yapılmaması konusunda
uyararak, gerek sahada gerekse duyurularla
bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.
Bazı üreticilerin ilaçlama yaptıklarına
şahit olduklarını anlatan Saylak, bu kişiler
hakkında da yasal yaptırımları, gerekli uyarıları ve cezalandırmaları yaptıklarını kaydetti.
Herkesin birbirinin yaşam alanına ve üretim alanına saygı göstermesi gerektiğini belirten Saylak, “Tek tek herkesin başına nöbetçi koyabilecek durumda değiliz. Ama bunlar

bizi gerçekten üzüyor. Buradan bir kez daha
çağrıda bulunmak istiyorum. Muğla gibi bir
yeryüzü cennetinde lütfen çevreye, toprağa,
sularımıza ve tüm canlılara saygılı şekilde
tarımsal etkinlikleri yaparsak bizler de çok
mutlu oluruz. Gündüz saatlerinde arıların
dışarda olduğu süreçlerde lütfen zirai ilaçlamalarınızı yapmayın.” dedi.
Arıcılık yapan Ümmet Ziyan ise kış mevsiminin bu yıl çetin geçtiğini ve ilkbaharın
biraz geç geldiğini ifade etti.
Mevsimsel şartlar nedeniyle stok sıkıntıları çektiklerini ve onları giderebilmek için
arılara yem takviyesi yaptıklarını bildiren
Ziyan, “Arılarımıza kek takviyesi yapıyoruz.
Arılara ilkbahar bakımlarımızı yaptıktan

sonra yaylalara, daha serin yerlere gideceğiz. Tabi bu arada narenciye de bekliyoruz
burada. Arımız narenciyeden bal alacak. O
zamanda da çiftçilerimiz narenciyeye zehir
atıyor. Arılarımız zehir alıyor. Bütün emeklerimiz boşa gidiyor.” diye konuştu.
Arıcı Ömer Ziyan da bu yıl arıların durumunun iyi olduğunu ve bakımlarını yaptıklarını anlattı.
Mayıs ayında yaylaya gideceklerini belirten
Ziyan, “Bu sene güzel verim bekliyoruz, sadece biraz girdilerimiz fazla. Geçen yıl yangından
dolayı çok kuraklık oldu. Kurak geçtiğinden verim ve ürünlerimiz az oldu. Tabi bizi de bütün
arıcıları da etkiledi. Bu sene inşallah güzel geçecek, öyle düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarla bitkilerinde gıda arz güvenliği
“ıslah çalışmaları” ile sağlanıyor
1920’li yıllarda dekar başına 35 kilogram olan verimin artırılması ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla 2021 yılı itibarıyla dekar başına 300 kilogram kadar verime ulaşıldı.

T

ürkiye’de son yıllarda ağırlık verilen
tohum ıslah çalışmaları kapsamında,
iklim değişikliğinin ürün çeşitliliğini etkilememesi, gıda arz güvenliğinin sağlanması
amaçlanırken, daha az maliyet ve dar arazilerde yüksek verim artışıyla üreticilere destek olunuyor.
Türkiye’de buğday ıslah çalışmaları
1928 yılında başlarken, 1920’li yıllarda
dekar başına 35 kilogram olan verimin
artırılması ve kalite kayıplarının önüne
geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla
2021 yılı itibarıyla dekar başına 300 kilogram kadar verime ulaşıldı.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Bayram Özdemir, yaptığı

açıklamada, ıslah çalışmalarının dünyada
1800’lü yıllarda başladığını anlattı.
Bütün Avrupa’da bitki tür ve çeşit sayısı
8 bin civarındayken, Türkiye’de bu sayının
12 bin 500 olduğunu belirten Özdemir,
ülkede 374 çeşit de milli buğday bulunduğunu kaydetti.
Özdemir, bunların yüzde 60 kadarının
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) enstitülerinin
çeşitlerinden oluştuğunu dile getirerek,
şöyle devam etti:
“Genetiği değiştirilmiş organizmalarda
(GDO) aktarılan genin bitkisel kaynaklı
olması herhangi bir soruna yol açmazken,
kaynağı belli olmayan gen problem yaratıyor. Ülkemiz, bitkisel gen kaynağı bakı-

mından çok zengin ve birçok bitkinin gen
merkezi konumunda bulunuyor. Dolayısıyla
bizim gibi biyoçeşitliliği fazla olan ülkelerde, yabani formlarla tozlaşma durumu dahi
ürünlerin orijinalliğini bozarken, gen kaynaklarına zarar verebiliyor.”

“İHTIYACA GÖRE ÇEŞIT
GELIŞTIRIYORUZ”
Özdemir, kendine tozlananlarda ve
gen merkezi Türkiye olan türlerde iyi
durumda olduklarına işaret ederek, “Yabancı tozlananlarda orijini yurt dışı olan
hibrit tohumlarda tarla bitkileri alanında
istediğimiz seviyede olamasak da sebzede
TAGEM enstitüleri ve özel sektör firmaları oldukça iddialı. İç piyasayı karşılaya-

bildikleri gibi yurt dışına tohum ihracatı
da yapmaktadırlar.” diye konuştu.
Özdemir, iklim şartlarına göre ürün
yelpazesini artırdıklarını belirterek, şu
değerlendirmede bulundu:
“Çeşitler geliştirmemiz ekim alanlarını artırmakta. Başarı da buradan geliyor.
Sanayicinin ve ürün işleyen sektörün taleplerini veya yurt dışından ithal edilen
tipteki ürünleri burada üretirseniz pazar
problemi yaşamıyorsunuz, hatta ürün
fazlasını ihraç bile edebilirsiniz. Biz de ıslah çalışmalarıyla üreticinin maliyetlerini
düşürürken, arazilerin etkin kullanılmasını sağlayarak, ürünlerin üretilme koşullarını kolaylaştırıyoruz.”
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Mısır Tarımı

Dünyada genel olarak mısır bitkisi hayvan yemi ve insan gıdası olarak kullanılmaktadır. Sanayide ise
birçok ürünün hammaddesidir.
Mısır, ülkemizde ana ürün olarak yetişebildiği gibi kıyı bölgeler ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat hasadından sonra ikinci ürün olarak da ekilmektedir.
Tablo 1: Türkiye’deki mısır ekim alanları, üretim miktarı
ve verim tablosu
Yıl
Alan (Dekar)
Üretim (Ton) Verim (kg/da)
2019 6.388.287
6.000.000
939
2020 6.916.324
6.500.000
940
2021 7.582.370
6.750.000
890
Ekim Zamanı Belirleme
Bitkinin gelişimi için sıcaklık faktörü kritik öneme sahiptir. Tohumun çimlenebilmesi için toprak sıcaklığının en
düşük 10°C olması gerekmektedir.
Ana ürün mısır ekimi kıyı bölgelerde mart ayı başından
nisan ayına kadar yapılabilirken İç Anadolu bölgesinde ise
mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır.
İkinci ürün ekimi yapan bölgelerde ekim zamanı belirlenirken, tozlanma ve döllenme döneminin aşırı sıcak
zamana denk gelmemesine özen gösterilmelidir. Kıyı bölgelerinde temmuz ayı başına kadar, Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde ise temmuz ayı başında ekim yapılabilir.
Ekim Mesafesi ve Derinliği
Mısır bitkisinde ekim sıklığı ekilecek çeşidin yaprak iriliği ve dikliğine göre farklılık göstermekte olup uygun sıra
arası ve sıra üzeri değerler ekim amacına, bölgelere ve çeşitlere göre değişmektedir.
>Danelik mısırda sıra arası 70 cm, sıra üzeri çeşit
özelliklerine göre değişmekle birlikte 15-17 cm,
>Silajlık mısırda ise sıra arası 70 cm, sıra üzeri çeşit özelliklerine göre değişmekle birlikte 13-14 cm olmaktadır.
Gereğinden sık yapılan ekimlerde güneş ışığı, su ve besin
maddelerince rekabete giren bitkiler zayıf gelişim gösterir,
koçan oluşumunda problem yaşar ve istenilen verim hedefine ulaşamaz.
Tohum, 3-6 cm arasında uygun derinliğe ekilmelidir.
Toprak İstekleri
Mısırın pek fazla toprak seçiciliği yoktur. Uygun ve zamanında işlenen, yeterli besin maddeleri verilen değişik tip
topraklarda başarıyla yetiştirilir.
Ancak en iyi gelişme ve en yüksek verimi; organik madde
ve bitki besin maddelerince zengin, drenajı ve havalanması
iyi, derin, sıcak, tınlı topraklarda gösterir. Aşırı asit ve aşırı
alkali topraklar mısır yetiştiriciliği için uygun değildir. En
uygun pH derecesi 6-7 arasındadır.

>Doğru zamanda, doğru cins ve miktarda gübre
kullanımını sağlar.
Mısır Bitkisinin Besin Maddesi İhtiyacı
Dekardan 1 ton danelik ya da 5 ton silajlık mısır hasadı
için bitkinin gereksinim duyduğu ve topraktan kaldırdığı
ortalama saf madde ihtiyacı Tablo 2’de yer almaktadır.

Yaprak Gübrelemesi
Mısırın genetik kodlama işleminin gerçekleştiği 4-8 yaprak döneminde iz element eksikliğini karşılamak ve bu hassas evrede stres koşullarına karşı bitkiye direnç kazandırabilmek amacıyla yapraktan gübreleme yapılır.

Tablo 2: Saf madde ihtiyacı
Azot Fosfor Potasyum Magnezyum Kükürt Çinko
(N)
(P)
(K)
(Mg)
(S)
(Zn)
30

12

24

5

11,5

0,6

Taban Gübre Seçimi
İlkbaharda tohum yatağı hazırlık döneminde veya tohum
ekimiyle birlikte taban gübresi uygulanabilir. Kullanılacak
gübrenin cinsi ve miktarı yapılacak toprak analizine göre
belirlenmelidir. Başlangıç gübresinin Tablo 2’de belirtilen
mısır bitkisinin istekleri doğrultusunda yapılması verim ve
kalite kriterine olumlu etki edecektir.
13.24.12+(10SO3)+ME
Mısır bitkisi için özel geliştirilmiştir.
Altı çeşit bitki besin maddesi ile zengin
bir içeriğe sahiptir. Bitkinin azot, fosfor
ve potasyum ihtiyacını dengeli bir şekilde bünyesinde bulundurur. Mısır danesinin kalitesine önemli katkısı olan kükürdün yanı sıra çinko ve demir içeren
bir başlangıç gübresidir.
Çapa ve Azotlu Gübreleme
Mısırın 10-15 cm boya ulaştığı zaman kaymak tabakasını
kırmak, toprağı havalandırmak, yabancı otlarla mücadele etmek ve bitki gelişimini hızlandırmak amacı ile ilk çapa yapılır.
Birinci çapadan yaklaşık 2-3 hafta sonra bitkiler 30-35
cm boya ulaştıklarında yabancı otların yoğunluğuna göre
ikinci çapa yapılır. Mısırda genelde iki çapalama yeterli olmaktadır. Yan köklerin desteklenmesi amacıyla boğaz doldurulması da yapılmaktadır.
Çapalama işlemi ile birlikte azotlu gübreleme yapılabilir.
Böylelikle gübrenin toprağa karıştırılması sağlanmış olur. Yavaş
salınım teknolojili gübrelerin tercih edilmesi, azotun daha verimli kullanılmasını sağlayarak gübreleme maliyetlerini azaltır.

Mısırda Bitki Besleme
Mutlaka Toprak Analizi
Bilinçli beslemenin temeli sayılan toprak analizleri ile
toprakta bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayan bitki
besin maddelerinin eksiklikleri belirlenir. Analiz sonucuna
göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve hangi yöntemle
verileceği belirlenerek gereksiz masraftan kaçınılmış olur.
Toprak analizi sonucuna göre yapılacak gübreleme sayesinde,
>Bitkinin ihtiyacı doğrultusunda uygun değerde
gübre kullanılır.
>Toprağın organik madde miktarı, pH derecesine
ve bünyesine göre gübreleme yapılır.
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Verime Etki Eden Unsurlar
Mısır bitkisinin 4-8 yapraklı olduğu dönemde koçan ve
tepe püskülü taslağının oluşumu gerçekleşir. Koçanda sıra
ve sıra üzeri dane sayıları da bu dönemde belirlenir. Bu dönemde ihtiyaç duyulan besin elementi ve sulamada herhangi bir eksikliğin olmaması gerekmektedir.
Basınçlı sulama sisteminin olduğu arazilerde tepe püskülü çıkarmadan önceki son sulamada potasyumlu gübrenin
verilmesi polen kalitesini artırır. Bu sayede daha yüksek
döllenme ve verim artışı sağlanır.
Mısır tarlalarında toprağın yapısına bağlı olarak sulama
miktarı değişmekle birlikte belirtilen dört dönemde bitkiye
su verilmelidir.
>
Birinci ara çapa ve seyreltmeden sonra bitki boyu
10-15 cm olduğunda,
>
İkinci azotlu gübrenin verilmesinden sonra,
>
Tepe püskülü çıkarmadan 4-5 gün önce,
>
Süt olum devresinde dane dolumunu sağlamak
için mutlaka sulama yapılmalıdır.
Yabancı ot mücadelesi, mısır yetişme döneminin başlangıcında önem taşır ve mücadele edilmesi daha fazla verim
alınmasını sağlar.
Hasat zamanı belirleme
Hasat, danelerin nemine bakılarak yapılmalıdır. Tarlanın
en az 10 farklı yerinden alınan koçanlarda, koçan ortasından enine kırılarak danenin koçana bağlandığı noktada siyah tabaka oluşmuş ise sulamaya son verilir.
Silajlık mısırların hasat zamanını belirlemede danelerin
süt olum devresinden çıkıp hamur olum döneminde olması gerekmektedir. Silajlık mısır hasadı çiçeklenmeden
yaklaşık 35-40 gün sonra silaj biçim makinaları ile hasat
edilmektedir.
Tablo 3: Mısır bitkisinde gübreleme programı önerisi
Gübreleme cinsi
13.24.12+10(SO3)+ME

Sulama
Sulama sayısını ve verilecek su miktarını, iklim, toprak,
hedeflenen dane ve silaj verimi belirler. Ülkemizde mısır,
salma, damla sulama ve yağmurlama sulama yöntemleri ile
sulanmaktadır. Damla sulamada istenilen zaman ve sürede
sulama yapılabilmekte ve bitkinin isteği doğrultusunda beslemeye olanak sağlamaktadır.

Uygulama Zamanı ve Yöntemi

Ekim Öncesi, toprak altına

Önerilen miktar (da)

55 kg

Çinko Sülfat %22
İlk çapalama		
2 kg
Slowfert Süper İnci				
40 kg
P-Smart		
4-6 Yaprak Gübrelemesi
250 cc
Combi Plus					150 g
Forceful Amino				200 cc
UAN-32		
Gelişme Dönemi/Damla Sulama 10 L
Fosforum					4 kg
10.5.40+ME
Püskülden önceki sulamada
5 kg
Forceful Amino				1 L
Slowfert AS Profit
Gelişme dönemi		
10 kg
20.20.20+ME
Olgunlaşma Dönemi		
5 kg
Potasyum Nitrat
Dane dolum dönemi		
4 kg

