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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, pandeminin 
küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri-
ne rağmen, ülke çiftçisini 2021 yılında da yalnız 
bırakmadı. Geliştirdiği birçok yeni kredi enstrü-
manıyla çiftçinin finansman yükünü hafifleten 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 2021 yılında 357 
bin ortağına toplam 11 milyar TL kredi kullan-
dırırken, cari tahsilat oranı yüzde 98,15 olarak 
gerçekleşti.§ 9’da

TAHSİLAT 
ORANIMIZ
%98,15

2021 performans sıralaması 
belli oldu

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 2021 yılı ku-
rumsal performans sıralaması belli oldu. Dere-
ceye giren bölgeleri temsilen bölge müdürlerine, 
başarı plaketi verildi. § 4’te

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji işti-
raki TARNET, akaryakıt otomasyon sistemleri mar-
kası TARPET ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’ndan (EPDK) yetki belgesi aldı.

TARNET, TARPET markasıyla 
otomasyon yetkisi aldı

§ 6’da

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün değerlen-
dirme faaliyetleri ile bir yandan çiftçiye destek verir-
ken, diğer yandan talep yetersizliği yaşanan ürün-
lerde fiyat dalgalanmalarını engelliyor.

Ürün alımları 2021’de 
3 milyar TL’yi geçti

§ 12’de
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Üretimde devamlılığı sağlamak, tü-
keticilerin de kaliteli ve uygun fi-
yatlı ürünlere ulaşması açısından 

denge unsuru olarak kurulan Tarım Kredi 
Kooperatif Market, ülke genelinde açılışla-
rına hız kesmeden devam ediyor.

Kooperatif Market, özellikle gıda ürün-
lerinde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve 
piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanılan 
ürünlerin tedariği amacıyla hizmet veriyor.

Kooperatif Market Türkiye genelinde 67 
il, 282 ilçede toplam 733 şube ile hizmet 
veriyor. Ayrıca 250 birim kooperatif ise 
Kooperatif Market’e dönüştürülerek nihai 
tüketicilerin katkısız ve doğal ürünlere ula-
şabilmeleri için hizmete sunuldu.

Kooperatif Market, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hedef 
doğrultusunda Mart 2022 itibariyle 1.000 
şube sayısına ulaşarak perakende sektörün-
de zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, kooperatif-
çiliğin yaygınlaşıp gelişmesi, küçük ölçekli 
üreticilerin güç birliği yaparak ekonomik 
faaliyetlerine devam etmesi ve ülkemizin 

kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda 
sorumluluk alıyor. Kooperatif Marketler-
de başta kadın kooperatifleri olmak üzere 
tarımsal üretim kooperatiflerinin ürünleri 
raflara taşınmakta, ayrıca kadın koopera-
tiflerine üretim, paketleme gibi konularda 
destek veriliyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 800 bin-
den fazla ortağından aldığı ürünleri uygun 
fiyatla pazara arz edilmesi amacıyla faaliyet 
gösteren Kooperatif Market, ürün değer-
lendirme faaliyetleri yoluyla aldığı kaliteli 
ürünlerin bir kısmını kendi tesislerinde iş-
liyor, büyük bir kısmını da özel sektör des-
teğiyle mamul haline getiriyor. Bu üretim 
modeli ile atıl veya eksik durumda bulunan 
tesislerin de ekonomiye kazandırılmasını 
sağlıyor. 

703’ÜNCÜ ŞUBE 
BOZÜYÜK’TE AÇILDI

Kooperatif Market’in 703’üncü şubesi Bi-
lecik’in Bozüyük ilçesinde hizmete açıldı. 
Açılışa Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Köksal Kacır, Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz, Kütahya Bölge Müdürü Serhat 
Özübek, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Söğüt 
Belediye Başkanı İsmet Sever, Dodurga Be-
lediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Beledi-
ye Başkanı Mustafa Yaman, kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

721’INCI ŞUBE 
ŞANLIURFA’DA AÇILDI

Kooperatif Marketin 721’inci şubesi Şan-
lıurfa’da düzenlenen törenle hizmete girdi. 
Törene Şanlıurfa Vali Yardımcısı Me-
tin Esen, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Bölge Müdürü Aytaç Ongun, şirket 
ve kooperatif yetkilileri ile vatandaş-
lar katıldı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin 
Esen, Uçaksavar Kavşağı’ndaki mar-
ketin açılışında, Türkiye’nin birçok 
ilinde kısa süre içinde bu marketlerin 
sayısının arttığını, Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin üreticiyle tüketiciyi 
aracısız buluşturduğunu söyledi.

731’INCI ŞUBESI 
IZMIR’DE AÇILDI

Tarım Kredi Kooperatif Marketin Tür-
kiye genelinde 731’inci, İzmir’deki 35’inci 
şubesi Bornova’da hizmete girdi. Borno-
va-Yeşilova Şubesinin açılışına Bornova 
Kaymakamı Fatih Genel, Tarım Kredi Ko-
operatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Çoban, Bölge Müdürü Adnan 
Yusuf Güney, Bölge Müdür Yardımcısı Ha-
san Akgün, TK Market Ege Koordinatörü 
Sultan Çepnioğlu, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici 
arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Ülke genelinde hizmet ağını 
büyütmek için çalışmalarını sürdüren ve altyapı çalışmalarını hızlandıran Kooperatif Market’e vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Vatandaş Kooperatif Market’i sevdi
Tarım Kredi Kooperatif Market 1000 şube hedefine emin adımlarla ilerliyor
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
2021 Yılı Bilgilendirme ve Değer-
lendirme Toplantısı düzenlendi. 

Toplantıya Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, Genel Müdür Yardımcıları Davut 
Arpa, Ali Rıza Akpınar, daire başkanları, 
birim müdürleri ile 17 Bölge Birliğinden 
bölge müdür ve müdür yar-
dımcıları katıldı. Toplantıda 
ayrıca, 2021 yılı performans 
sıralamasında ilk üçe giren 
bölgelere plaket verildi. 

TARIM KREDI BIR 
ÇOK ILKE IMZA 

ATTI 
Toplantının açılışında ko-

nuşan Genel Müdür Poy-
raz, kurum olarak pek çok 
sorumluluk üstlendiklerini 
söyledi. Poyraz, “2021 yılı-
na baktığımız zaman Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak, 
bölgeler ve kooperatiflerle 
beraber pek çok ilke imza 
attığımızı ifade etmem la-
zım. Tarım Kredi Kooperatifleri her dö-
nem pek çok göreviyle gündeme gelen, 
ama daha çok ortaklarımız ve çiftçi ar-
kadaşlarımızın gündeminde olan, onla-
rın bakış açısına göre değerlendirilen bir 
kurumdur. Son birkaç yılda bizim çalışma 
alanımızda yaşanan değişiklikler, günde-
mimizdeki değişiklikler, projelerimiz ve 
onların uygulanması sonrasında da ka-
muoyundaki yansımalarına baktığımız 
zaman Tarım Kredi yalnızca ortakları ve 
çiftçilerin gündemi ötesine geçip, tüm 
Türkiye’nin gündemine giren bir kuruluş 
haline geldi” dedi.  

DEĞIŞIM VE GELIŞIM 
DEVAM EDECEK 

Kurum olarak bir değişim ve gelişim süre-
ci içinde olduklarını kaydeden Poyraz şunla-
rı söyledi; 

“Sahip olduğumuz potansiyelin farkında-
yız. Ancak olmamız gereken yer ile olduğu-
muz yer arasında bir mesafe var. Yine de pes 
etmeden, yorulmadan istikametimiz doğ-
rultusunda ilerliyoruz. Eskiden Tarım Kredi 
denilince belki sadece birkaç girdi ve bunun 
finansmanıyla akla gelirdi. Şu anda başta ta-
rım piyasaları olmak üzere gıda tedarikinde 
85 milyona hizmet sunabilecek kabiliyete 

sahip bir kurum olarak gündeme geliyoruz. 
Aslında bu kabiliyetler, iş yapma becerimiz 
kendini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.” 

DERECEYE GIREN 
BÖLGELERE PLAKET 

Kurum kaynaklarının daha verimli yö-
netilmesi/yönlendirilmesi ilkesine dayalı 
stratejilerin uygulanması, hizmetin ve teş-
kilatın iş süreçlerinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, verimliliği artırmak ve teşkilatı 
sürekli gelişime yöneltmek amacıyla uy-
gulanan performans değerlendirmesi so-
nucunda dereceye giren bölge birlikleri ve 
kooperatifler açıklandı. 

2021 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, Kayseri Bölge Birliği üçüncü oldu. 
Dereceye giren bölge birliklerini temsilen 
bölge müdürlerine plaketleri Genel Müdür 
Poyraz tarafından verildi. Bilgilendirme ve 
Değerlendirme Toplantısında daha sonra 
Tarım Kredi’nin 2021 yılı faaliyetlerinin 
değerlendirmesi, 2022 yılı planlamaları ve 
hedef belirleme çalışmaları ile yaklaşan ko-
operatif ve bölge genel kurulları için bilgi-
lendirme yapıldı.  

2021 performans sıralaması belli oldu
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri 2021 yılı 
kurumsal performans 
sıralaması belli oldu. 
Dereceye giren bölge 
birliklerini temsilen 
bölge müdürlerine, 
başarı plaketi verildi. 

1. Şanlıurfa Bölge Birliği 2. Kütahya Bölge Birliği 3. Kayseri Bölge Birliği
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortak-
larından aldığı güçle ülke ekonomisine 
artı değer katmaya devam ediyor. Ülke 
genelinde teşkilatlanmış 17 bölge birli-
ği, 1615 kooperatif ve 200 hizmet bürosu 
yanında her biri kendi alanında öncü 19 
şirketi ile tarımsal girdi tedariği başta ol-
mak üzere teknolojik altyapı, lojistik, gıda 
ve perakende sektörü gibi pek çok alanda 
ekonomiye katkı sağlıyor, piyasa regülas-
yonuna öncülük ediyor. 

Kooperatif Market ile gıda fiyatlarında 
düzenleyici rol üstlenen Tarım Kredi Ko-
operatifleri, akaryakıt otomasyon sistem-
lerinde de sektörünün lider piyasa regüla-
törü olmayı hedefliyor.

EPDK’NIN YETKI 
VERDIĞI 5 ŞIRKETTEN 

BIRI OLDU
Tarım Kredi Kooperatiflerinin tekno-

loji şirketi TARNET, yerli akaryakıt oto-
masyon sistemleri ve yazılımları markası 
TARPET ile EPDK tarafından belirlenen 
yetkilendirilmiş 5 otomasyon şirketinden 
biri oldu.

EPDK’nın kararına göre, 1 Ocak 
2022’den itibaren bayi denetim sisteminin 
kurulması ve uygulanması yetkisi sadece 

EPDK tarafından belirlenen yetkilendiril-
miş otomasyon şirketlerine ait olacak.

Şirketlere, servis ağı, personel kapasite-
si, kalite belgeleri, operasyonel mali yeter-
lilik ve yetkili servis hizmetlerinde gerçek-
leştirilecek işin niteliğine uygun gerekli 
koşulları sağlama zorunluluğu getirildi.

YERLILEŞMEYE KATKI 
BÜYÜYEREK SÜRECEK

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yıl-
maz, “Türkiye’nin her alanına olduğu 
gibi yerlileşmesine de verdiğimiz katkıyı 
büyüterek sürdürme azim ve gayretinde 
olmaya devam ediyoruz. 

EPDK’nın düzenlemesiyle, sektörde 
yeni bir dönem başlıyor. Yıllardır TAR-
NET’in TARPET’e yapmış olduğu altyapı 

yatırımları ve operasyonel kapasite artırı-
mı, müşterilerimize sağlayacağımız hiz-
metin EPDK kontrolünde daha kaliteli 
olmasını sağlayacak’’  dedi.

TARPET’in 81 il, 919 ilçede 1800’ün 
üstünde hizmet noktasında hizmet ver-

diğine işaret eden Yılmaz, “Şirket olarak, 
pompa, tank, tanker, taşıt tanıma ve mo-
bil otomasyonu ile arka ofis yazılımla-
rı vasıtasıyla tam hizmet kapasitesinde 
müşterilerimize çözümler sunuyoruz” 
diye konuştu.

TARNET, TARPET markasıyla TARNET, TARPET markasıyla 
otomasyon yetkisi aldı otomasyon yetkisi aldı 

T

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin teknoloji iştiraki TAR-
NET, akaryakıt otomasyon 
sistemleri markası TARPET 
ile Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan (EPDK) yetki 
belgesi aldı. TARPET, pompa, 
tank, tanker, taşıt tanıma, 
mobil otomasyonu ve arka 
ofis yazılımları ile kullanıcıla-
rına çözümler sunuyor. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü birim-
lerinde istihdam edilecek servis görevlisi 
kadrosu için mülakata katılmaya hak ka-
zanan adayların mülakatları yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü bi-
rimlerinde istihdam edilmek üzere, açı-
lan ilan doğrultusunda iş başvurularını 
yapan adaylardan, yapılan inceleme 
ve değerlendirmeler neticesinde 126’sı 
mülakata katılmaya hak kazandı.

Kovid 19 tedbirleri kapsamında ger-

çekleştirilen mülakatta, İnsan Kaynak-
ları Daire Başkanı Eyüp Doğan Komis-
yon Başkanı, Krediler ve Finansman 
Daire Başkanı Veysel Tolga Atik, Mu-
hasebe ve Bütçe Daire Başkanı Sertaç 
Gürsoy, Kredi Tahsis Daire Başkanı 
Ahmet Çağrı Tatar, Strateji Geliştirme 
ve Teşkilatlandırma Daire Başkanı A. 
Harun Kırmızı komisyon üyesi olarak 
görev aldı.

Mülakat sonucunda başarılı olan 
adaylar, www.tarimkredi.org.tr adre-
sinden ilan edilecek.

MERKEZ BIRLIĞINDE MÜLAKATLAR YAPILDI
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü birimlerinde istihdam edilecek servis görevlisi 
kadrosu için mülakata katılmaya hak kazanan adayların mülakatları yapıldı.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tüm dünyayı etkileyen Kovid 
19 salgını sürecinde de kurumsal olarak temel girdilerin çiftçiye ulaştırılmasında gerekli sorumluluğu 
aldıklarını belirterek, “Tarım Kredi, bu süreçte hiçbir aksaklık yaşatmamış; tohumdan ilaca, gübreden 
akaryakıta tedarik sürecini sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı vermiştir” diye konuştu. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ana 
faaliyet konularından birinin tarım-
sal girdi temini olduğunu vurgula-

yan Poyraz,  ülke genelinde teşkilatlanmış 
17 Bölge Birliği, 1.615 kooperatif ve 200 
hizmet bürosu aracılığıyla üreticiye hizmet 
verdiklerini ifade etti. 

Poyraz, ortaklarına ve diğer çiftçilere bir-
çok girdiyi zamanında, kaliteli ve uygun fi-
yattan tedarik etmek üzere geceli gündüzlü 
çalıştıklarına dikkat çekerek, “Bir buçuk 
asırlık tecrübemiz, donanımlı insan gücü-
müz ve ortaklarımızdan aldığımız bildirim-
ler ışığında da bu süreçten kendimize ders-
ler çıkardık. Üretimin her alanında ama 
özellikle de tarımda millileşmenin ne denli 
önem arz ettiğini daha çok idrak ettik. Bu 

anlamda hem tarımsal girdiler konusunda 
hem de vatandaşlarımızın ihtiyacı olan gıda 
ürünlerinin yerli ve milli imkanlarla sağlan-
ması yönündeki gayretimizi ülke olarak ar-
tırmamız gerektiğini gördük” diye konuştu.  

“ÜRETIMDE 
MILLILEŞMENIN 

ÖNEMINI ANLADIK” 
Pandemi sürecinde ülkelerin öncelikle 

kendi arz güvenliğini düşündüğü için tica-
retin duraksadığı dönemlerde, yurt dışın-
dan alınması gereken ürünlerde sıkıntılar 
yaşandığını hatırlatan Poyraz, “Dışa bağım-
lılığı azaltmanın, üretimde millileşmenin 
yalnızca ekonomik açıdan değil, stratejik 

açıdan da önem arz ettiği de 
işte tam da bu noktada daha 
belirgin hale geldi. Tarım Kre-
di Kooperatifleri olarak son 
birkaç yıldır bu konuya dikkat 
çekiyor ve adımlar atıyoruz. 
Sürdürülebilir tarımın, yerli 
kaynakların kullanımına ve 
bu kaynakların korunarak çe-
şitlendirilmesine bağlı olduğu 
düşüncesiyle projeler geliştiri-
yoruz. İştiraklerimizle birlikte 
gerçekleştirdiğimiz örnek uy-
gulamalarla üretimde verim-
lilik artışı sağlarken, tarımda 
millileşme için yerli kaynakla-
rın doğru şekilde kullanımını 
da teşvik ediyoruz” dedi. 

“TOPLAM 
SATIŞLARIMIZ 

20 MILYAR TL’YE 
YAKLAŞTI”

“Ortaklarımızın ve diğer çift-
çilerimizin tarımsal üretimlerini destekle-
mek adına ihtiyaçları olan bitki besleme ve 
koruma ürünleri, motorin, karma hayvan 
yemleri, tohumluk, tarımsal alet ve maki-
neler, zaruri tüketim ve gıda maddeleri gibi 
birçok ürünü zamanında, kaliteli ve uygun 
fiyatlar ile karşılıyoruz” diyen Genel Müdür 
Poyraz, tarımsal girdi satışları kapsamın-
da toplam satış tutarının 2021 yılında 19 
milyar 64 milyon TL olarak gerçekleştiğini 
açıkladı.

Toplam satışların bu çerçevede 20 milyar 
TL’ye yaklaştığını dile getiren Poyraz, satışı 

gerçekleştiren tarımsal girdilerde en büyük 
payı 6 milyar 395 milyon TL ile kimyevi 
gübre alırken, ikinci sırada 3 milyar 788 
milyon ile karma hayvan yemleri ve üçüncü 
sırada 1 milyar 457 milyon TL ile motorin 
satışlarının yer aldığını ifade etti.

Genel Müdür Poyraz, miktar bazında 
değişime bakıldığında; kimyevi gübre satış-
larının 2021 yılında 2020 yılına göre % 15 
artarak 1.458.000 tondan 1.679.000 tona, 
karma hayvan yemi satışlarının % 9,5 arta-
rak 1.288.000 tondan 1.411.000 tona, mo-
torin satışlarının ise % 3 artarak 233.000 
tondan 240.000 tona yükseldiğini ifade etti.

2021’de 19 milyar TL’lik 2021’de 19 milyar TL’lik 
tarımsal girdi temin ettiktarımsal girdi temin ettik
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“9.2 MILYAR TL 
DÜŞÜK FAIZLI KREDI 

KULLANDIRDIK”
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2021 yılı 

kredi faaliyetlerini değerlendiren Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, 2021 yılında kullan-
dırdıkları 11 milyar TL tutarındaki kredi-
nin 9,2 milyar TL’lik kısmının sübvansi-
yonlu (düşük faizli) krediler olduğunu, bu 
kredilerin de 7 milyar TL’lik kısmının % 
100 sübvansiyonlu kullandırıldığını ifade 
etti. 

Kredilerin yaklaşık 8,4 milyar TL’sinin 
ayni olarak kullandırıldığına dikkat çeken 
Poyraz, ayni kredilerin bir önceki yıla göre 
% 54 oranında arttığını ve ayni kredilerin 
toplam kredileri içindeki payının %75 ol-
duğunu kaydetti.

“FARKLI ALANLARDA 
FAIZSIZ KREDI IMKANI 

SAĞLADIK” 
Çiftçilerin 2021 yılında farklı üretim alan-

larında faizsiz kredilerle desteklendiğine de 
dikkat çeken Poyraz, “Üreticilerimizin kısa 
vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik olarak 350 milyon TL tutarında Fa-
izsiz Kısa Vadeli Yem Kredisi kullandırıldı. 
Besi hayvancılığına yönelik olarak 2021 yılı 
Mart ayında başlatılan Kurban Vadeli Yem 
Kredisi Projesi kapsamında üreticilerimizin 
Kurban Bayramına kadar geçen süredeki 
yem ihtiyaçları faizsiz olarak karşılandı ve 

bu kapsamda 165 milyon TL tutarında faiz-
siz yem kredisi sağlandı” şeklinde konuştu.

“BORCUNU 
DÜZENLI ÖDEYENI 
ÖDÜLLENDIRDIK” 

Genel Müdür Poyraz, üreticilerin akar-
yakıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yöne-
lik olarak 6 aya kadar vadelerle ve faizsiz 
olarak 395 milyon TL tutarında motorin 
kredisi kullandırıldığını belirterek, “Diğer 
taraftan borçlarını düzenli olarak ödeyen 
ortaklarımızın ödüllendirilmesine yönelik 
olarak Bereketli Kredi projesi geliştirildi ve 
proje kapsamında borçlarını düzenli öde-
yen üreticilerimize toplam 80 milyon TL 
tutarında faizsiz tohum, gübre, zirai ilaç, 
akaryakıt ve yem kredisi kullandırıldı” diye 
konuştu. 

200 BIN ÇIFTÇIYE 1 
MILYAR TL FAIZSIZ 

KREDI 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 2019 

yılında tarımsal girdilerin sabit faiz oran-
larıyla kredilendirilmesi uygulamasını 
başlattığını, mevcut durumda akaryakıt 
haricindeki bütün tarımsal girdilerin sabit 
maliyet oranlarıyla kredilendirildiğini vur-
gulayan Poyraz, “Sabit oranlı kredi uygula-
ması kapsamında 3 yıllık dönemde (2019-
2021 yılları arasında) toplam 8 milyar TL 
tutarında sabit oranlı kredi kullandırdık. 
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri, sadece 

2021 yılında yaklaşık 200 bin ortağına top-
lamda 1 milyar TL tutarında faizsiz (her-
hangi bir kredi maliyeti ilave edilmeksizin) 
kredi imkanı sağladı” dedi.

“2021 YILINDA, EN 
YÜKSEK CARI TAHSILAT 
ORANINI YAKALADIK”

Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının 
küresel ekonomide yaşanılan tüm olum-
suzluklara rağmen borçlarına sadık kaldı-
ğını vurgulayan Poyraz, “Aynı dönemde 
kullandırılan kredilerdeki büyümeye karşın 
vadesi geçen alacaklarımız ve tahsilat oran-
larımızda olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. 
2021 yılında kullandırılan kredilerimizde 
tahsilat oranımız % 98,15 olarak gerçekleş-
miştir. Bu oran, Kurumumuzun bugüne ka-
dar gerçekleştirdiği en yüksek tahsilat oranı 
olmuştur. Hali hazırda faaliyetlerini sürdü-
ren 1.615 kooperatifimizin 614’ünde tahsi-

lat oranı % 100 olarak gerçekleşmiş olup, bu 
kooperatiflerimizde 2021 vadeli borçlarını 
ödeyemeyen tek bir ortağımız dahi bulun-
mamaktadır. 2021 yılında % 98,15 tahsilat 
oranına ulaşmamızı sağlayan tüm ortak-
larımıza ve pandemi koşullarında ortakla-
rımıza hizmet sunan kooperatifçilerimize 
teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Tarım Kredi 2021 tahsilat Tarım Kredi 2021 tahsilat 
oranı yüzde 98,15’e ulaştıoranı yüzde 98,15’e ulaştı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, pandeminin küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, 
ülke çiftçisini 2021 yılında da yalnız bırakmadı. Çiftçinin finansman yükünü hafifletmek üzere birçok yeni 
kredi enstrümanı geliştiren Tarım Kredi, 2021 yılında 357 bin ortağına bir önceki yıla göre yüzde 35.89 
artışla toplam 11 milyar TL kredi kullandırdı. Tarım Kredi Kooperatifi ortakları 2021 yılı içerisinde borçlarını 
aksatmadan ödemeyi sürdürürken, cari yıl tahsilat oranı yüzde 98,15 olarak gerçekleşti.
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Hacmi günden güne artan kurumsal 
satış faaliyetlerini değerlendiren 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 

Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, faaliyetleri-
ni “tarladan sofraya” vizyonuyla yürüten 
Tarım Kredinin, bir yandan Tarım Kredi 
Kooperatif Marketleri ve diğer ulusal mar-
ketler ile işbirliği halinde vatandaşlarımı-
zın gıda ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti. 
Poyraz, bir yandan da kurmakta oldukları 
“kurumsal işbirlikleri” çerçevesinde ülke-
miz genelinde başta Milli Savunma Bakan-
lığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bakanlık-
ların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler 
olmak üzere hâlihazırda ülke genelindeki 
yaklaşık 1.500 kurumun gıda veya tarımsal 
girdi ihtiyacını karşıladıklarını kaydetti.

“GIDA KOLISI 
RAKAMINI 2 MILYONA 

ÇIKARACAĞIZ”
Tarım Kredinin kurumsal satışları içe-

risinde gıda kolisi satışlarının önemli bir 
paya sahip olduğuna dikkat çeken Poy-
raz, “Sadece 2020 yılında ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere farklı 
kurumlara tedarik ettiğimiz gıda koli-
si 1 milyon 250 bin adet olmakla birlikte 
2021 yılı sonu itibariyle bu sayı yaklaşık % 
20 artış ile 1 milyon 500 bin adede ulaştı. 
Gıda kolisinde 2022 yılı hedefimiz ise bu 
rakamı 2 milyon adede çıkarmak olacak” 
diye konuştu.  

Genel Müdür Poyraz, alınan her gıda 
ürünü ve gıda kolisi siparişinin, çiftçi or-
taklardan alımı yapılan mahsulün artma-
sına vesile olduğunu, bunun da kurumsal 
misyon gereği ortakların tarımsal ürünle-
rinin pazarlanması aşamasında da yalnız 
kalmamalarını sağladığına dikkat çekti.

“GIDA KOLILERIMIZ 
YOĞUN ILGI GÖRDÜ”

Genel Müdür Poyraz, çiftçinin alın teri 
ile ürettiği tarımsal ürünleri içeren gıda 
kolilerini kurum ve vatandaşların talepleri 
doğrultusunda temin ettiklerini belirte-
rek, “Tarım Kredi gıda kolileri geçtiğimiz 
yıl içinde kurum ve vatandaşlardan yoğun 
ilgi gördü. Bu yıl, hem hayır sahibi vatan-
daşlarımız hem de kurumlarımız için ha-
zırlanan alışveriş kartlarıyla (Koopkart) 
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerden 
alışveriş imkânı da devam edecek” dedi. 

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Ta-

rım Kredi Kooperatifleri olarak salgın sü-
recinde de tarımda üretimin devamlılığını 
sürdürebilmek adına çiftçilerimizin her 
türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşıladıkla-
rını ifade etti. 

Tarımsal üretime katkı sağlayan kurum-
ların da kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere 
ulaşması açısından ihtiyaç duydukları gir-
dileri temin ettiklerini dile getiren Poyraz, 
“Gübreden tohuma, zirai ilaçtan sulama 
sistemleri malzemelerine, canlı hayvandan 
hayvan yemine, fide-fidandan tarımsal alet 
ekipmana kadar birçok tarımsal girdi talep-
leri iştiraklerimiz ile işbirliği halinde yine 
teşkilatımızca karşılanmaktadır” dedi.

Kurumsal satış faaliyet-
lerinin kapsamını her ge-
çen yıl genişleten Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifle-
ri, 2021 yılında 1 milyar 
126 milyon TL olan ku-
rumsal satışlarını, 2022 
yılında güçlenen “Tarım 
Kredi” markası ile birlikte 
“müşteri memnuniyeti” 
odaklı geliştirmeye de-
vam ederek, 1.5 Milyar 
TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Kurumsal satışta hedef 1.5 milyar TL
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ürkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarımsal üretimin 
her alanında çiftçilerin yanında yer alıyor. 
Üretim öncesi girdi tedariği, hasat sonrası 
pazara ulaşım gibi konularda hizmet ve-
ren Tarım Kredi, sigorta alanındaki çalış-
malarıyla da üreticilerin tarımsal ürünle-
rini, hayvan varlıklarını ve seralarını olası 
zararlara karşı güvence altına alıyor.

Yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla si-
gorta sektörüne değer katan, sektörün ve 
müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun ürün-
ler oluşturan Tarım Kredi iştiraklerinden 
Bereket Sigorta ile imzalanan münhasırlık 
anlaşması kapsamında birim kooperatif-
lerinde sigorta faaliyetleri sürdüren Tarım 
Kredi, her geçen yıl bu alanda kendini ge-
liştirerek, çiftçilerin zor zamanlarında da 
yanlarında yer alıyor.

TARSIM’DE YÜZDE 
40’LIK PRIM ARTIŞI

Dolu, don, fırtına, hortum, deprem, 
heyelan, yangın, sel ve su baskını, kaza ve 
zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden 
olacağı zararlara karşı güvence sağlayan 
tarım sigortası yanında elementer ve ortak 
kaza branşlarında da poliçe üreten Tarım 
Kredi, tarım sigortalarında 2020 yılında 
588 milyon TL olan prim tutarını, 2021 
yılında 822 milyon TL’ye çıkararak yüzde 
40’lık artış sağladı. 

Üreticilerin kuru tarım alanlarında 
üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, 
yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri 
ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları 
ile ek prim karşılığında ve isteğe bağlı ola-
rak sertifikalı tohumlukların sap kısmını,  
kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava 
dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden 
kaynaklı köy genelinde doğrudan meyda-
na gelebilecek verim kayıplarını güvence 
altına almayı sağlayan Köy Bazlı Kuraklık 
Verim Sigortası kapsamında 2021 yılında 
etkili olarak yaşanan kuraklığa karşı, 15 
bin ortağa kuraklıktan kaynaklı maddi 
kayıpları ödendi, toplam 120 milyon hasar 
ödemesi yapıldı.

YÜZDE 50 DEVLET 
DESTEĞI

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 
bulunan çiftçiler yüzde 50 devlet destekli 
tarım sigortası yaptırarak ürünlerini doğal 
afetlere karşı devlet garantisinde güvence 

altına alıyor. Ürünlerde oluşan hasar-
lar Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 
karşılanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri 
konusunda tecrübeli teknik personeliyle, 
TARSİM poliçe kabulünden hasar öde-
mesine kadar her aşamada üreticilere 
destek veriyor.

Üreticiler, tarımsal ürünlerini / varlık-
larını TARSİM’e sigorta ettirmeleri ha-
linde, Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
kullandıkları kredilere ait faizlerin yüzde 
25-100’ü devlet tarafından ödeniyor. Ay-
rıca Tarım Kredi ortakları indirimli faiz 

oranlarından da faydalanabiliyor. Bunun 
yanında, doğal afetler ve kuraklık sebebiy-
le kredi borcunu ödeyemeyen ortakların, 
yasal mevzuat gereğince yalnızca faiz indi-
rimli kredi borçları ertelenebiliyor.

SAMSUN BÖLGEDE 
AFETZEDE ÇIFTÇILERE 

50 MILYON LIRA ÖDEME
2021 yılında Samsun Bölge Birliği fa-

aliyet alanında yer alan Samsun, Ordu, 
Amasya ve Sinop’ta doğal afet ve kurak-
lık nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçi-
lere 50 milyon lira ödeme yapıldı.

Sürdürdükleri sigortacılık faaliyetle-
rini değerlendiren Tarım Kredi Koo-
peratifleri Samsun Bölge Müdürü Erol 
Apaydın, devlet destekli tarım sigorta-
sının (TARSİM) 2022 yılı üretim sezo-
nunun başladığını belirterek, üreticilere 
tarım sigortası yaptırmaları çağrısında 
bulundu.

YÜZDE 70’E VARAN 
POLIÇE PRIM DESTEĞI

Sigorta yaptıran üreticilerin yüzde 70’e 
varan oranda poliçe prim desteğinden ya-
rarlandığını vurgulayan Apaydın, bölge 
birliğine bağlı kooperatiflerce 2021 yılın-
da TARSİM sigortası yapılması sebebiyle 
336 milyon lira indirimli kredi verildiği-
ne işaret etti. Apaydın, geçen yıl Samsun, 
Ordu, Amasya ve Sinop’ta dolu, don, sel, 
su baskını ve fırtına yaşandığına işaret 
ederek, doğal afetlerde ürünleri zarar gö-
ren üreticilere 45 milyon lira, kuraklıktan 
zarar gören üreticilere ise 5 milyon lira 
ödendiğini kaydetti.

Zor gününde çiftçimizin 
yanındayız

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının, sel, don, dolu ve yangın gibi doğal afet ya da iklimsel koşullar nedeniyle 
oluşabilecek risk ve zararlarını güvence altına almaya devam ediyor. Poliçe düzenlenme aşamasından, hasar anı ve 
hasar sonrasında takibine, dosyanın hazırlanması ve itirazların TARSİM’e iletilmesine kadar ortaklarına destek sağlayan 
Tarım Kredi, tarım sigortalarında 2021 yılında toplam 1 milyon 296 bin adet poliçe sayısına ulaştı.

Üreticiler, ürünlerini  TARSİM’e 
sigorta ettirmeleri halinde, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
kullandıkları kredilere ait 
faizlerin yüzde 25-100’ü devlet 
tarafından ödeniyor.

Samsun Bölge Birliği, TARSİM 
sigortası yapılması sebebiyle 
336 milyon lira indirimli kredi 
sağladı.
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelindeki 17 
Bölge Birliği, 1615 kooperatifi ve 200 hizmet bürosu 
aracılığıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değer-
lendirme faaliyetleri ile üreticinin her zaman yanında 
olduğunu gösterdi. Üreticiler, ürünlerini kooperatiflere 
teslim etmenin memnuniyetini yaşarken, Tarım Kre-
di Kooperatiflerinin 2021 yılı ürün alımları 3.3 milyar 
TL’ye ulaştı.   

ÇIFTÇININ ILK ADRESI TARIM 
KREDI 

Tarım Kredinin, kooperatiflerin hizmet alanlarının 
genişletilmesi, gelirlerinin artırılması, iştiraklerinin ve 
iş birliği kurulan özel sektör firmalarının hammadde 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürüttüğü sözleş-
meli üretim ve ürün alım faaliyetleri yıldan yıla artarak 
devam ediyor. Ortaklarının üretim öncesi ihtiyaçlarının 
karşılanması yanında, piyasada fiyat dengesinin sağlan-
ması ve ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda da so-
rumluluk alan Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün alımları 
ile yine çiftçilerin ilk adresi oldu.

“PANDEMI TARIMSAL ÜRETIMIN 
ÖNEMINI GÖSTERDI”

Tarım sektöründeki son gelişmeleri ve sürdürdükleri 
ürün alım faaliyetlerini gazetemize değerlendiren Türki-
ye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahret-
tin Poyraz, küresel pandemi sürecinin, insanın en temel 
ihtiyacı olan beslenmenin sağlanabilmesi için tarımsal 

üretim ve gıda arzının ne kadar stratejik önem sahip 
olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Poyraz, 
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminleri-
ne göre, 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşacak 
küresel nüfusun gıda talebinin neredeyse iki katına çık-
masının beklendiğini belirterek, “Buna bağlı olarak, tar-
ladan sofraya gıda arz zinciri ülkeler için giderek daha 
önemli hale gelmekte; vatandaşlarımızın güvenli gıdaya 
ulaşması büyük önem arz ediyor. Bunu sağlamanın ve 
sürdürülebilir kılmanın yolu da tarımda millileşmeden 
geçmektedir. Son yıllarda yerli tohum, yerli traktör, yeni 
sulama projeleri gibi atılan adımlar bu noktada sevindi-
rici gelişmelerdir” diye konuştu. 

“EN TEMEL KONUMUZ GIDA ARZ 
GÜVENLIĞI”

Tarımsal üretimi bu denli hayati bir öneme sahip oldu-
ğu bir dönemde ulusal güvenlik meselesi olarak gördük-
lerini dile getiren Genel Müdür Poyraz, sözlerini şöyle 
sürdürdü; 

“Tohumdan başlayarak tüm tarımsal girdi süreçlerinde 
adımlarımızı buna göre atıyoruz. Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin tarım politikası içinde gıda arz güvenliği öncelikli 
konularından biridir. Gıda arzının yeterli düzeyde sağla-
nabilmesi, güvenli gıdalar üretilmesi, üretilen gıdanın en 
uygun maliyetlerle tüketiciye ulaştırılması gibi hususlar 
gıda arz güvenliğinin en temel konularıdır. Geçmiş yıl-
larda yaşandığı gibi belli ürünlerde arz fazlası ya da nok-
sanlığı yaşanmaması, fiyat konusunda da dalgalanmaların 
önüne geçilmesi için üretimde planlamanın yapılması zo-
runlu hale gelmiştir. Bu konuyu bir süredir dile getiriyor ve 
çalışmalarımızı da bu yönde planlıyoruz.”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 
ürün değerlendirme faaliyetleri ile 
bir yandan çiftçiye destek verirken, 
diğer yandan talep yetersizliği yaşa-
nan ürünlerde fiyat dalgalanmalarını 
engelleyerek piyasayı regüle ediyor. 
Türkiye genelindeki teşkilatlanmış 
yapısıyla ülke tarımına katkı veren Ta-
rım Kredi, ekimden hasat dönemine 
kadar özellikle üreticiye verdiği alım 
garantisi ile nefes oluyor. 

T

Ürün alımları 2021’de 3 milyar TL’yi geçtiÜrün alımları 2021’de 3 milyar TL’yi geçti
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Ürün alımları 2021’de 3 milyar TL’yi geçtiÜrün alımları 2021’de 3 milyar TL’yi geçti
Ürün alımlarının hacmini yıldan yıla artırdık-

larını vurgulayan Poyraz, “Ürün alımlarına başla-
dığımız 2016 yılında 295 milyon TL, 2017 yılında 
455 milyon TL, 2018 yılında 775 milyon TL, 2019 
yılında 1 milyar 250 milyon TL, 2020 yılında 2 
milyar 360 milyon TL tutarında çiftçilerimizden 
ürün aldık” dedi.

“300’DEN FAZLA TARIMSAL 
ÜRÜN ALIYORUZ” 

Genel Müdür Poyraz, 2021 yılı içinde çiftçiler-
den arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş seb-
ze-meyve ve kuru üzüm gibi farklı ürün grupla-
rında 300’den fazla çeşitte tarımsal ürünü değer 
fiyattan aldıklarını belirterek, “Aldığımız ürün-
ler, Kooperatiflerimiz, Tarım Kredi Kooperatif 
Marketler, işbirliği yaptığımız sanayi kuruluşları, 
ulusal ve yerel marketler aracılığı ile piyasaya arz 
ediliyor. Bu sayede çiftçilerin pazar kaygısı orta-
dan kalkarken, onlara ekonomik destek sağlanı-
yor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
2021 yılı itibariyle 1 milyon 110 bin ton ürünün, 
3.3 milyar TL bedelle alımı gerçekleştirirken, bu 
alımların içinde sözleşmeli üretim ise 54 ilde 376 
kooperatifte 7 bin 132 çiftçi ile 837 bir dekar alan-
da yapıldı” diye konuştu.

ÜRÜN ALIMLARINDA HUBUBAT 
ILK SIRADA 

Kurumsal olarak tarımsal üretimde devamlılığı sağlar-
ken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaş-
ması açısından bir denge unsuru olarak çalıştıklarını dile 

getiren Poyraz, “Tarım Kredi, yıl boyunca sürdürdüğü ürün 
alımları kapsamında 2021 yılında 1 milyar 140 milyon TL 
bedelle 455 bin ton hububat, 580 milyon TL bedelle 105 bin 
ton ayçiçeği, 480 milyon TL bedelle 257 bin ton mısır, 410 
milyon TL bedele 135 bin ton yaş meyve sebze, 140 milyon 
bedelle 17 bin ton bakliyat alımı yaptı” şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birli-
ği faaliyet alanında yer alan kooperatiflerde 
zeytin alımları sürüyor. İzmir ve Manisa’da ku-
rulan alım merkezinde alınan zeytinler Tarım 
Kredi güvencesiyle tüketiciyle buluşturuluyor.

İzmir Bölge Birliğine bağlı 
birim kooperatiflerde ürün 

değerlendirme faaliyetleri kap-
samında zeytin alımları devam 
ediyor. Tarım Kredi iştirakle-
rinden TK Birlik A.Ş. ve  ko-
operatif personelinden oluşan 
eksper ekibiyle alınan zeytinler 
sınıflandırılması yapılarak ilgi-
li tesislere yönlendiriliyor.

İzmir ve Manisa’da alımların 
devam ettiğini belirten Bölge 
Müdür Yardımcısı Murat Yıldı-
rım, “Manisa’da 12, İzmir’de ise 

2 noktada alım merkezi oluştur-
duk. Zeytin yöre çiftçimiz için 
önemli gelir kaynaklarından 
biri. Kurumumuzun tüm ola-
naklarını en iyi şekilde değer-
lendirerek, üreticiyi de memnun 
edecek şekilde alımlarımızı sür-
dürüyoruz. Üreticilerimizden 
22 Aralık 2021 itibariyle toplam 
2.114 ton zeytin alımlarımızı 
yaptık. Üreticilerimizle omuz 
omuza çalışarak zeytinlerimizi 
tüketiciyle buluşturacağız” diye 
konuştu.

Izmir Bölgede zeytin Izmir Bölgede zeytin 
alımları devam ediyoralımları devam ediyor
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2017 yılında teşkilatlanan ve ülkemizin 
önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa, Adı-
yaman, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak 

illerinde faaliyet gösteren Şanlıurfa Bölge Birliği, 
her geçen yıl artış gösteren bir büyümeyle çalış-
malarına devam ediyor.

Bağlı 31 birim kooperatifi ile yöre çiftçisine 
hizmet veren Şanlıurfa Bölge Birliği, son üç yılda 
Tarım Kredi ailesine katılan 3.300 ortağına ihtiyaç 
duyulan tüm tarımsal girdileri Kooperatif güven-
ce ve kalitesiyle karşılıyor.

ÜRÜN DEĞERLENDIRMEDE 
REKOR ARTIŞ

Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin el eme-
ği ürünlerinin pazara ulaştırılarak emeklerinin 
karşılığını alması, tüketicilerin de kaliteli gıdaya 
ulaşımını sağlamak için hizmet veriyor. Bu kap-
samda ürün değerlendirme faaliyetlerine ağırlık 
veren Şanlıurfa Bölge Birliği, 2019 yılında 6.414 
ton ürün alımı yaparken, 2021 yılında bu mik-
tarı 36.465 tona çıkartarak yüzde 468’lik bir artış 
oranına ulaştı. Çiftçilerin arazisinden, deposun-
dan alınarak, başta Tarım Kredi iştirakleri olmak 
üzere diğer alıcılara ulaştırılan ürünlerle piyasada 
regülasyon görevini yerine getirdi.

KURUMSAL SATIŞLAR 627 
MILYON TL’YE ULAŞTI

Şanlıurfa Bölge Birliğince gerçekleştirilen ku-
rumsal satış miktarı 2019 yılında 272.495.547 TL 
iken 2021 yılında bu rakam 627.116.888 TL’ye 
ulaşarak yüzde 171’lik bir gelişim sağlandı.

Bölge Birliğine bağlı kooperatifler tarafından 
2019 yılında 70.515 ton kimyevi gübre satışı ya-

pılırken, 2021 yılında Tarım Kredi ortaklarına pi-
yasaya göre daha uygun gübre tedarik edilerek bu 
rakam yüzde 37’lik artışla 96.784 tona çıkarıldı. 

Bir diğer artış da karma hayvan yemi satışla-
rında yaşandı. Tarım Kredi iştiraklerinden TK 
Yem’in Şanlıurfa yem fabrikasını kurmasıyla bir-
likte Bölge Birliğinin 2019 yılında 7.525 ton olan 
karma yem satışı, 2021 yılında yüzde 141’lik ar-
tışla 18.166 tona çıktı.

Bunun yanında 2019 yılında kamu kurum 
ve kuruluşlarına Tarım Kredi iştiraki TK Birlik 
A.Ş.’den aracılığıyla 24.150 adet gıda kolisi teda-
rik edilirken, 2021 yılında bu rakam % 440’lık bir 
artışla 130.410 koliye çıktı.

KURUM REKORU KIRILDI
Birçok branşta başarılı çalışmalar sergileyen 

Şanlıurfa Bölge Birliği, 2021 yılında yüzde 97,52 
genel tahsilat oranı ve yüzde 99,39 cari tahsilat 
oranına ulaşarak bu alanda kurum rekorunu 
elde etti.

Sigortacılık alanında da yenilikçi adımlar atan 
Şanlıurfa Bölge Birliği, 2020 yılında AVM, HES 
(Hidro Elektrik Santrali), tekstil üretim fabrikası 
ve çiftlik sigortaları gibi farklı branşlarda yüksek 
primli poliçeler üretirken, 2021 yılında da yeni-
lemelerini yaparak kurum tarihinin en yüksek 
kurum dışı poliçelerini üretti.  

Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, 2020 yı-
lından itibaren kooperatiflerle koordineli olarak 
yapılan toplantılar ve ziyaretler sonucunda Bölge 
Birliği ile Kooperatiflerin ekip çalışmasına başlan-
ması sonucu tüm çalışma alanlarında başarılı so-
nuçlar alınmaya başlandığını belirterek, bölge bir-
liği personelinin fedakarca çalışmasıyla 2020 ve 
2021 yıllarında Türkiye performans birinciliğini 
elde ettiklerini kaydetti. Onkun, geçmiş yıllarda 
borçlarını ödemeyen ortaklar ile yüz yüze yapı-
lan görüşmeler sonucunda borç yapılandırması 
ile birlikte kronik alacakların tahsilinde başarılı 
sonuçlar aldıklarını da sözlerine ekledi. 

Şanlıurfa Bölge Birliği
2021 yılını rekorlarla tamamladı

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren 
Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, 2021 yılı ortak ürün değerlendirme çalışmalarında önemli bir 
başarı sağladı. Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, “Kooperatiflerle koordineli yapılan toplantılar, ziyaretler ve 
ekip çalışması sonucu tüm alanlarında başarılı sonuçlar almaya başladık” dedi.

Parlayan 
yıldız 

Şanlıurfa 
Bölge Birliği  

“Ekip çalışması başarıyı getirdi  

627 Milyon TL   
Kurumsal satış 

+%171 artış

Gübre satışı

96.784 Ton
+%37 artış

Karma yem satışı

18.166 Ton
+%141 artış

Genel tahsilat oranı

%97,52
Cari tahsilat oranı

%99,39
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Şanlıurfa Bölge Birliği
2021 yılını rekorlarla tamamladı

TARNET Genel Müdürü Yılmaz, 
TEKNOFEST 2022’nin, Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından Samsun’da 
yapılacağını hatırlattı.

TEKNOFEST’in Türkiye’nin milli tekno-
loji hamlesinin öncüsü olduğunu vurgula-
yan Yılmaz, “Dünyanın en büyük havacılık, 
uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 
Karadeniz semalarından Samsun’a iniş 
gerçekleştirecek. 30 Ağustos’ta başlayarak 
4 Eylül’de Çarşamba Havalimanı’nda son 

bulacak TEKNOFEST 2022, önceki festi-
vallerden farklı bir yarışma akış konseptiy-
le takipçileri ve katılımcılarıyla buluşacak. 
Ordu, Trabzon gibi Karadeniz şehirlerinde 
düzenlenecek yarışmalardan sonra Sam-
sun’da finalleri ve ödül töreni yapılacak. Ya-
rışmalar arasında 2 yıldır başvuru rekoru 
kıran TARNET’in ana paydaş olarak destek 
verdiği TEKNOFEST Tarım Teknolojileri 
yarışmaları ve Tarımsal İnsansız Kara Ara-
cı yarışmaları da bulunuyor.” dedi.

Yılmaz, 2020 yılında 763 takım ile 3 bin 

52 kişinin başvuru yaptığı alanda 33 finalis-
tin yarıştığını belirterek, şöyle devam etti:

“Tarım teknolojileri finallerinde birin-
ciliği Ragribot, ikinciliği Algan Teknoloji, 
üçüncülüğü BTUSECT takımları aldı. 2021 
yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’na dö-
nen TEKNOFEST’te ise tarım teknolojileri 
yarışmalarına 1069 takım ve yaklaşık 4 bin 
500 kişinin adına başvuru geldi. Pandemi 
şartlarına rağmen İstanbul’da sorunsuz 
gerçekleştirilen organizasyonda 97 finalist 
takımdan 486 yarışmacı, tarım teknolo-

jileri yarışma finallerinde mücadele etti. 
Tarım Teknolojileri yarışma kategorisi lise 
seviyesinde birinciliği Mezzomorto Tartek, 
ikinciliği Börü, üçüncülüğü ise Robopal 
takımları kazandı. Üniversite ve üzeri se-
viyesinde de Demeter Takımı birinciliği, 
Fıratvet Takımı ikinciliği, Genç Makers 
Takımı da üçüncü oldu. Tarımsal İnsansız 
Kara Aracı Yarışması’nda Simurg birinci, 
Tarus Takımı ikinci, Yıldız Rover Takımı 
üçüncü oldu.”

6 MILYON LIRANIN 
ÜZERINDE ÖDÜL 

DAĞITILACAK
Yılmaz, Türkiye’de çiftçi yaş ortalama-

sının giderek yükseldiği, bu dönemde 
TEKNOFEST içindeki tarım teknolojileri 
kategorilerine katılımın yoğunluğunun 
sevindirici olduğunu dile getirerek, şunları 
kaydetti:

“TEKNOFEST’i adeta bir başarı hikaye-
leri festivaline dönüştüren T3 Vakfı yetki-
lilerine ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
teşekkür ediyoruz. Buradan çıkan her ba-
şarı hikayesi bir Selçuk Bayraktar, bir Aziz 
Sancar olmaya aday. Biz de bu adaylar ara-
sından, başlattığımız Tarımda Milli Tek-
noloji Hamlesi’ne genç yıldızlar arıyoruz. 
Karadeniz’de gerçekleştirilecek festivalde 
de tarım teknolojileri yarışma ve etkinlik-
lerine katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. 
TEKNOFEST’in tarımsal teknoloji alanın-
daki yarışmalara son başvuru tarihi 28 
Şubat’tır. Yarışma sürecinde ön eleme aşa-
masını geçen takımlara bu yıl da malzeme 
desteği sağlanırken, dereceye girmeye hak 
kazanan takımlara 6 milyon liranın üzerin-
de ödül verilecek.”

TARNET, Tarımda Milli Teknoloji TARNET, Tarımda Milli Teknoloji 
Hamlesi için genç yıldızlar arıyorHamlesi için genç yıldızlar arıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET’in Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Samsun’da düzenlenecek 
TEKNOFEST’in tarım teknolojileri yarışmalarında dereceye giren takımlara 6 milyon liranın üzerinde ödül verileceğini bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın “Tarım, 
artık devletlerin, atması 

gereken en önemli adımıdır” söz-
leriyle işaret ettiği hedefler ile ilgili 
ilk haber Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri teknoloji iştiraki TAR-
NET’ten geldi. 2020 yılında Ar-Ge 
çalışmaları başlayan, 2021 yılında 
tam saha testleri sonuçlandırılan, 
yerli yazılım ve komponentler ile 
geliştirilen ATS’nin (akıllı traktör 
sistemleri) çalışmalarının bittiği,  
üretici ve çiftçilerin hizmetine şu-
bat ayında sunulacağı belirtildi. 

Dünyanın en büyük Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali TEK-
NOFEST’in tarım teknolojileri 
başlığında 3 yıldır ana paydaşlığı-
nı sürdüren TARNET tarafından 
geliştirilen ATS, çiftçilerin Manu-
el-ATS (sürücülü) veya Otoma-
tik-ATS (sürücüsüz) ürün seçe-
nekleriyle tarlalarında uydu veya 
gps iletişimi aracılığıyla hatasız 
üretim faaliyetleri yapmalarına 
imkân sağlıyor. 

ŞUBAT AYINDA 
SAHAYA INECEK 

Konuyla ilgili değerlendirme-
de bulunan Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, “Çiftçilerimizin, 
ortaklarımızın emeğini katma de-
ğerli ürünlere dönüştürmek ve onu 
ülke tarımına kazandırmak önce-
likli görevimiz. Bu hedeflerimiz 
doğrultusunda bilişim ve teknolo-
jinin tüm imkanlarını kullanarak, 
Akıllı Traktör Sistemlerini 2020 
yılında başında çalışma progra-
mımıza aldık. Ekosistemimizin 
teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan 
TARNET şirketimiz, ATS ürünleri 
ve ekipmanlarını 2022’nin başına 
yetiştirmişlerdi ve son planlama-
ları yapıyorduk; Sayın Cumhur-
başkanımızın “Tarım üzerindeki 
yatırımlarımız çok çok farklı ola-

cak” ifadelerinden yola çıkarak ar-
kadaşlarımızla tekrar bir süreç re-
vizyonuna gittik. Önümüzdeki ay 
ürünümüzü saha ile buluşturmaya 
karar verdik. Yerli akıllı traktör sis-
temimizin ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum” dedi. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN IŞARET 

ETTI 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Aydın’ın Koçarlı ilçesin-
de açılan Adnan Menderes Müze-
si’nde gerçekleştirilen Darbeler ve 
Demokrasi Söyleşisinde tarım ile 
ilgili yeni hedefler gösterdi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamala-
rı sonrası verilen hedefler ile ilgili 
ilk adım Tarım Kredi Kooperatif-
leri’nin teknoloji iştiraki olan TAR-
NET’ten geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleşi 
de “Tarım, artık devletlerin, atması 
gereken en önemli adımıdır. Petrol 
filan ayrı bir konu ama tarım, varsa 
yoksa en önemli çıkış yolu. Bizim 
de bu dönemde tarım üzerindeki 
yatırımlarımız çok çok farklı ola-
cak. Tarımla beraber Allah nasip 
ederse Karadeniz’den petrolümüzü 
çıkardığımız andan itibaren du-
rum çok farklı olacak” dedi. 

ÇIFTÇININ 
GIRDI MALIYETI 

AZALACAK 
Sistem özellikle ilaçlama ve 

gübreleme uygulamalarında üst 
üste bindirmeleri ve çakışmaları 
minimum seviyeye indirilebile-
cek, belirlenen rotadan 2,5 san-
timetre bile dışarı çıkıldığında 
uyarı verebilecek. Bu sayede ara-
zide işlem yapılamayan alan kal-
maması hedeflenerek verim artışı 
amaçlanıyor. Öte yandan sistem 
sayesinde traktör geçtiği sıradan 
santimetre düzeyinde hassasiyet-

le tekrar geçmeye-
cek. Bu sayede çiftçi-
nin girdi maliyeti de 
azalacak. ATS, bü-
tün traktörlere kolay 
ve düşük maliyetle 
monte edilebilecek.  

ATS kullanan çift-

ATS tarlaya iniyorATS tarlaya iniyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
TARNET tarafından geliştirilen akıllı 
traktör sistemleri şubat ayında üretici ve 
çiftçilerin hizmetine sunulacak.

Test aşaması sona erdi

çi ilk olarak arazisinin sınırlarını sisteme gire-
cek. Akıllı sistem sayesinde ilaçlama, toprak 
işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş için 
traktöre bir rota oluşturulacak. Güvenlik ama-
cıyla sürücüyle hareket eden traktör belirlenen 

rotada işlemini yaparken bir sapma olursa sis-
tem uyarı verecek. Manuel kullanımında sis-
teme sürücü müdahale ederek sapmayı düzel-
tebilecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem 
traktörü tekrar belirlenen rotaya sokacak. 
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İzmir Bölge Birliği, araç parkını 
7 adet kamyonet ile güçlendirdi. 
Bölge Birliği faaliyet bölgesinde 

yer alan kooperatiflere yüksek kalitede 
hizmet ulaştırmak ve ortakların ihti-
yaçlarına daha hızlı cevap verebilmek 
amacıyla tedarik edilen araçlar, TK 
Lojistik ve Taşımacılık A.Ş.’den törenle 
teslim alındı. 

Araç teslim törenine Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban, Böl-
ge Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyeleri, Bölge Müdürü Adnan Yusuf 
Güney, Bölge Müdür Yardımcısı Ha-
san Akgün, bölge ve kooperatif yetki-

lileri katıldı.
Araçların teslimi sırasında konuşan 

Bölge Müdürü Güney, “Kooperatif-
lerimizin talebi doğrultusunda araç 
filomuzu güçlendirdik. Araçlarımız 
ortaklarımıza sunduğumuz hizmetle-
re katkı sağlayacaktır. Hizmet araçla-
rımızın kooperatiflerimize ve ortak-
larımıza hayırlı hizmetler getirmesini 
dileriz” dedi.

İzmir Bölge Birliğine bağlı Kiraz, 
Ayasköy, Dikili, Ahmetli, Poyracık, 
Demirci ve Doğanyurt  Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin hizmet araçları koo-
peratif yetkililerine teslim edildi.

Izmir Bölge araç filosunu güçlendirdiIzmir Bölge araç filosunu güçlendirdi

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu 
Tarım Kredi Kooperatifleri, üre-

ticiyle tüketici arasında köprü vazifesi 
görmeye devam ediyor. Ekim öncesi 
çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını 
tedarik eden, hasat sonrası ise el eme-
ği ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciyle 
buluşturan Tarım Kredi, sürdürülebilir 
tarım ve kırsal kalkınma hedefli proje-
lere de destek oluyor. 

Tarım Kredi, ortak ürün değerlen-
dirme faaliyetleri yanında, diğer ko-
operatiflerin desteklenmesi ve küçük 
ölçekli üreticilerin ürünlerinin paza-
ra ulaşması amacıyla ülke genelinde 
teşkilatlanmış 1615 kooperatif ve 
700’ün üzerinde Kooperatif Market 
mağazası aracılığıyla hizmet veriyor.

Kadın kooperatiflerinin örgütsel 
yapılanmalarını sürdürülebilir hale 

gelmesi ve üretime doğrudan katkı 
sağlamaların için başlatılan çalışma 
kapsamında Afyonkarahisar’ın Ev-
ciler ilçesinde faaliyet gösteren kadın 
kooperatifince “İncila” markasıy-
la üretilen çikolatalar, Tarım Kredi 
Kooperatif Market aracılığıyla satışa 
sunulacak.

ÇIKOLATALAR, 
YOĞUN TALEP 

GÖRÜYOR
Afyonkarahisar Valisi Gökmen 

Çiçek, Evciler Kadın Kooperatifi’n-
deki “İncila” markasıyla çikolata 
üretimi yapan kadınların çalışmala-
rı yerinde inceledi. İlçe Kaymakamı 
Enes Emircan Buyuran ile Kadın 
Kooperatifleri Koordinatörü Gülsün 
Ateş Doğan’dan bilgi alan Çiçek, ka-
dınlarla birlikte çikolata yaptı.

İncila markasıyla üretilen çikola-
taların yoğun talep gördüğünü belir-
ten Vali Çiçek, 25 Kadın Kültür Evi 
içerisinde en dikkat çekici olanının 
Evciler ilçesinde kurulan Kadın Kül-
tür Evi olduğunu söyledi.

Evciler’in “çikolata diyarı” olarak 
anılması için ellerinden geleni yap-
maya kararlı olduklarını dile getiren 
Çiçek, “Afyonkarahisar’da 25 Ka-
dın Kültür Evimiz, 17 Kadın Kültür 

Türkiye’de tarımsal kooperatifçiliğin öncü kuruluşu 
Tarım Kredi Kooperatifleri, kadın üreticiler başta ol-
mak üzere küçük ve orta ölçekli kooperatiflere yöne-
lik desteklerini sürdürüyor. Afyonkarahisar’ın Evciler 
ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinde “İn-
cila” markasıyla üretilen çikolatalar, Türkiye’nin dört 
bir yanına Tarım Kredi aracılığıyla gönderiliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği, faaliyet ala-
nında yer alan kooperatif ortaklarına daha hızlı ve kaliteli 
hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

Tarım Krediden kadın üreticilere destekTarım Krediden kadın üreticilere destek

Kooperatifimiz var. Bunlarla birlikte her bir 
ilçede başka bir ürün üretirken kaymakamı-
mız çikolata üretmek istediğini, bu konuda 
Evcilerli kadınların çok çalışkan ve bilgili ol-
duğunu, burada bir kültür olduğunu iletmişti 
bize. Biz de kendisine gerekli desteği verdik.” 
diye konuştu.

5 TONLUK ANLAŞMA 
IMZALANDI

Vali Çiçek, Evciler’de üretilen çikolatanın, 
Türkiye’nin birçok iline gönderilmeye başlan-
dığını vurguladı. Evciler’deki kadınların çalış-
kan olduğuna dikkati çeken Çiçek, “Burada, 
belediye başkanımızın ve il genel meclis üye-
lerimizin desteğiyle muhteşem bir imalathane 
yaptılar. Arkasından da çok değerli ürünler 
üretmeye başladılar. Bugün Türkiye’nin her 
yerine Evciler çikolatası gönderiyorlar. Tarım 
Kredi Kooperatifleri ile ilk etapta 5 tonluk 
çikolata satışı için bir anlaşma imzaladılar. 
Özellikle de e-ticaret üzerinden çok ciddi si-
parişler aldılar. İnşallah, bunun devamı da ge-
lecek. Bu çikolata markasını Türkiye ve dün-
yaya tanıtacağız.” dedi.

 “HEDEF YURT DIŞINA 
IHRACAT”

Evciler Kaymakamı Buyuran ise bu işe ha-
nımların gönüllü olduğunu dile getirerek, “Şu 
anda günlük 400 kiloluk bir üretimimiz var. 
Birçok ulusal markete satışlarımız devam et-
mekte. Tarım Kredi Kooperatifleriyle anlaş-
ma yaptık, onlara aylık 5 tonluk bir üretim 
yapıyoruz. E-ticaret üzerinden de bütün sanal 
marketlere satışlarımız devam ediyor. Hede-
fimiz, inşallah yurt dışına göndermek, bu he-
defimize de ulaşacağız.” şeklinde konuştu.

Kadın Kooperatifleri Koordinatörü Doğan 
da Evciler ilçesindeki kadınların yaklaşık bir 
yıldır çikolata üretimi yaptığını belirterek, 
“Hedefimiz burada daha fazla kadın istihda-
mı sağlamak. Ürettiğimiz çikolataları da iyi 
bir şekilde Türkiye’ye ve yurt dışına pazarla-
mak istiyoruz. Ben Almanya’da doğdum, bü-
yüdüm, oranın çikolatası çok meşhurdur. Ev-
ciler’de kadınlarımızın ürettiği çikolatalar da 
oradakileri aratmıyor. Çok kaliteli bir çikolata 
üretimi söz konusu. Hatta, yurt dışı ve Avru-
pa’da üretilen çikolatalarla yarışabileceğimizi 
düşünüyorum” dedi.
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Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde devam eden yeşil soğan hasadında, çalışanların çoğunluğunu 
kadınlar oluşturuyor.

Zorlu yeşil soğan hasadının yükünü Zorlu yeşil soğan hasadının yükünü 
kadınlar çekiyorkadınlar çekiyor

oroslar ilçesine bağlı Kaşlı, Düğ-
düören ve Dorukkent mahallele-

rindeki çok sayıda hanenin geçim kaynağı 
olan yeşil soğanda hasat devam ediyor.

İlçedeki 3 mahalleden 400 kadar kadın, 
hasat döneminde hummalı bir çalışmaya 
giriyor.

Tohumu ekim ayında toprakla buluştu-
rulan yeşil soğanda, aralıkta başlayan ve 
nisana kadar devam eden hasat sürecinde, 
tarlalarda çalışan kadınlara az sayıda geçi-
ci tarım işçisi eşlik ediyor.

Sabah ev işlerini tamamladıktan sonra 
tarlaya gelen kadınlar toplanan ürünleri 
çamurundan temizleyerek deste haline 
getiriyor. Erkek çalışanların yardımıyla 
yıkama havuzlarında temizlenen yeşil 
soğanlar Türkiye’nin birçok iline gönde-
riliyor.

Günlerinin bir bölümünü yeşil soğan 
hasadı yaparak geçiren kadınlar, günlük 
ortalama 100-150 lira kazanıyor.

68 yaşındaki Zeynep Boz, 25 yıldır yeşil 
soğan hasadı yaptığını söyledi.

Ailece bu işle uğraştıklarını dile getiren 
Boz, hasat döneminde yoğun bir çalışma 
içerisine girdiklerini aktardı.

Evde boş oturmaktansa tarlaya gelip 
çalışmanın kendisine iyi geldiğini belirten 
Boz, şöyle konuştu:

“Geçimimi yeşil soğan hasadı ile sürdü-
rüyorum. Burada kazandığımla 4 oğlumu 
evlendirdim. Evlerini yaptım. Ailece bu 
işle uğraşıyoruz. Bir oğlumun tarlasına gi-
diyorum, bir kızımın. Soğan soyuyorum. 
Çocuklarımla burada vakit geçiriyorum, 
sohbet ediyorum. Evimin işlerini bitirince 
tarlalara geliyorum, çocuklara bir yardı-
mım, katkım olsun. Onların yükleri fazla. 
Bu işi yaptığım için gurur duyuyorum. 
Her şeyimi bu soğan hasadından yaptım. 
Didindim, el emeğiyle çalıştık. Bu iş zor-
la yapılmaz, gönüllü yapılır. Ben severek 
geliyorum.”

Kadınlardan 90 yaşındaki Döndü Kar-
şılayan da uzun yıllar hayvancılıkla uğraş-
tıktan sonra ailece yeşil soğan hasadına 
başladıklarını anlattı.

Evinin ihtiyaçlarını soğan hasadında ça-

lışarak kazandığını kaydeden Karşılayan, 
“Evde de bulaşık yıkarız, yemek yaparız. 
Burada da yeşil soğan. Oturduğum yer-
de yeşil soğan soyuyorum. Sabah erken-
den gelir başlarız. Herkes kendine çalışır, 
burada çalışıyorum ekmeğini yiyorum. 
Çalışmazsan kim ne verir? Çalışıyoruz 
işte... Benim için bu zor değil. Çocuklar 

tarladan çekiyor soğanı önüme getiriyor, 
ben de soyuyorum. Gençler de benim gibi 
çalışsın, hayırsızlık etmesin.” ifadelerini 
kullandı.

“ÇAMURLA, TOPRAKLA 
SAVAŞIYORUZ”

Ayşe Boz da yeşil soğan hasadına çok 
erken saatlerde başladıklarını belirterek, 
tarlada hummalı bir çalışmaya girdikleri-
ni ifade etti.

İşini severek yaptığını anlatan Boz, “Ça-
murla, toprakla savaşıyoruz. Hasatta soğan 
çekiyoruz, yıkıyoruz, dirgen vuruyoruz. 
Her işi yapıyoruz. Zor olsa da geçim için 
yapıyoruz. Buradaki kazancımla hayvanla-
rımıza yem alıyoruz, borçlarımızı ödüyo-
ruz, kocama katkıda bulunuyorum. Gurur 
duyuyorum. Yağmurda, çamurda zor olu-
yor. Evde oturmaktansa buraya gelip çalı-
şıyoruz. Ortamımız güzel, akrabalarımızla 
bu işi yapıyoruz. Bu iş severek, isteyerek 
yapılır. Bu seneki hasat iyi. Buna şükür.” 
diye konuştu.

Kaynak: AA

T

Geçimimi yeşil 
soğan hasadı ile 
sürdürüyorum. Burada 
kazandığımla 4 oğlumu 
evlendirdim
Zeynep Boz

Herkes kendine çalışır, 
burada çalışıyorum 
ekmeğini yiyorum. 
Çalışmazsan kim ne verir?
Döndü Karşılayan
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BIRINCI AMATÖR KÜME 
KURALARI ÇEKILDI

Dünyayı etkisi altına alan Kovid 19 sal-
gını nedeniyle geçtiğimiz yıl oynanmayan 
Ankara 1.Amatör Kümede 2022 yılı fiks-
tür kuraları çekildi. 19 Mayıs Spor Komp-
leksinde gerçekleştirilen kura çekimine 84 
kulüp katıldı. Takımlar toplam 10 grupta 
mücadele edecek. İlk 4 grup 9’arlı şekilde 
yer alırken, kalan diğer 6 grup ise 8’erli ta-
kımlardan oluştu.

12 Şubat 2022’de başlayacak Ankara 
1. Amatör Küme 9. Grupta yer alan Ta-
rım Kredi Spor, ilk hafta Çankaya Eğitim 
Gençlik ve Spor takımıyla karşılaşacak.

Tarım Kredi Spor Kulüp Başkanı Davut 
Arpa, “Pandemi nedeniyle iki sezondur, 
maçlar oynanmıyor. Yeşil sahaları özledik. 

2021-2022 futbol sezonunun hayırlı ol-
masını diliyorum. İyi bir hazırlık döne-
mi geçirdik ve yaptığımız tüm maçları 
kazandık. Aynı başarıyı ligde de göste-
receğimize inanıyorum. Tüm branşlarda 
iddialı takımlarımız var. Tüm sporcula-
rımıza başarılar diliyor, 2021-2022 sezo-
nunda güzel maçların ortaya çıkarılaca-
ğı bir lig olmasını diliyorum.” dedi.

U18 TAKIMININ BILEĞI 
BÜKÜLMÜYOR

Ankara U18 Amatör Ligi 6. Grupta mü-
cadele eden Tarım Kredi Spor U18 takımı, 
ligde şu ana kadar oynadığı 13 maçta da 
mağlubiyet yüzü görmedi. Ligi kayıpsız 
lider olarak sürdüren U18 takımı, toplam-
da 66 gol atarken kalesinde yalnızca 7 gol 
gördü.

U16 TAKIMI UMUT 
VADEDIYOR

Ankara U16 Amatör Ligi 10. Grupta mü-
cadele eden Tarım Kredi Spor U16 takımı, 
lige iyi bir başlangıç yaptı. Şimdiye kadar 
oynadığı maçlardan 1 galibiyet ve 1 bera-
berlik çıkaran U16 takımı da gelecek için 
umut verdi.

U14 HAZIRLIKLARINA 
DEVAM EDIYOR

Nisan ayında başlayacak olan U14 ligi 
için hazırlıklar devam ediyor. Tarım Kre-
di Spor tüm branşlardaki faaliyetlerini 
arttırarak sürdürürken Kulüp bünyesinde 
bir kadın futbol takımı kurmak için çalış-
malara başlandı.

Amatör futbolda kurduğu iddialı kadrolarla bulunduğu klasman-
larda liderliğe oynayan ve gençleri spora yönlendirmek için yatı-
rımlarını sürdüren Tarım Kredispor Kulubü, 2022 yılında da geç-
tiğimiz yıllarda gösterdiği başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Tarım Kredi Spor kaldığı Tarım Kredi Spor kaldığı 
yerden devam ediyoryerden devam ediyor

Yağışlar Çukurova’daki barajlara “can suyu” olduYağışlar Çukurova’daki barajlara “can suyu” oldu
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerin-

den Çukurova’da ocak ayındaki yağış-
lar, bölgede bulunan barajlar için adeta can 
suyu oldu. Devlet Su İşleri 6. Bölge Mü-
dürlüğünden alınan bilgiye göre, Adana, 
Mersin, Hatay ve Osmaniye’nin tarımsal 
sulama, içme suyu ve elektrik ihtiyacının 
önemli bir bölümünü karşılayan Kozan, 
Seyhan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, As-
lantaş, Berke ile Kalecik barajlarında ku-
raklık nedeniyle su seviyelerinde yaşanan 
düşüş, 10 Ocak’ta başlayan yağışlarla yeri-
ni yükselişe bıraktı.

Adana ve çevresinin tarımsal ve içme 
suyu ihtiyacını karşılayan Seyhan Baraj 
Gölü’nde doluluk oranı yağışlarla yüzde 
49’a kadar yükselirken su miktarı ise 408 
milyon metreküpe çıktı.

Kozan Baraj Gölü’nde de doluluk ora-
nı yüzde 23’e, su miktarı ise 35,7 milyon 
metreküpe yükseldi. Hatay ve bölgesin-
de bulunan Yayladağı Barajı’nda doluluk 
oranı yüzde 3.4’e, Yarseli Barajı’nda ise 
yüzde 10.7’ye ulaştı. Mersin ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içme suyu 
ihtiyacını karşılayan Alaköprü Barajı’nda 
ise doluluk oranı yüzde 73’e kadar çıktı.

Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın su-
lama ve elektrik ihtiyacının karşılandığı 
Aslantaş Barajı’nda doluluk oranı ocak 
yağışlarıyla yüzde 52’ye ulaşırken, su sevi-
yesi ise 864,2 milyon metreküpe çıktı.

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırla-
rı içinde yer alan Aslantaş Barajı’nda su 
seviyesindeki yükseliş, havadan çekilen 
drone görüntülerine yansıdı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 2021’deki 

yangın ve sel afetlerinde zarar 
gören vatandaşlara 2 bin 90 iş 
yeri, 2 bin 338 araç ve muhtelif 
ev eşyası yardımı kapsamında 
toplam 354 milyon lira ödeme 
yapıldığını bildirerek, “Ayrıca, 
tarım ürünleri zarar gören va-
tandaşlarımıza da 133 milyon 
lira ödeme gerçekleştirilmiştir. 

Şimdi de tarım ürünleri za-
rarlarının karşılanması konu-
sundaki eksikleri tamamlamak 
için AFAD üzerinden 200 mil-
yon liralık bir kaynak daha ayı-
rıyoruz. Bu meblağ da en kısa 
sürede Antalya, Artvin, Aydın, 
Bartın, Kastamonu, Mersin, 
Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop 
ve Van’daki hak sahiplerine da-
ğıtılacaktır.” dedi.

rtan sıcaklık, deniz se-
viyesinin yükselmesi, 
sıcaklık dalgalarının 

hem frekans hem de şiddet 
olarak artması ve yağışların 
düzensizleşmesi gibi neden-
lerin gelecek 10 yıl içerisinde 
hasarları tırmandıracağını 
tahmin ettiklerinin altını çi-
zen Günal, “Birleşmiş Mil-
letler’e bağlı Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli’nin 
(IPCC) raporuna göre, küresel sıcaklık, 2030’a kadar 1,5 
derece artacak. 1,5 derecelik ısınmada bile ‘tarihsel kayıtlar-
da benzeri olmayan’ bazı aşırı iklim olayları artan bir şekil-
de meydana gelecek. Bu konu ile ilgili herhangi bir önlem 
alınmaması halinde ise sıcaklık artışının yüzyılın sonunda 
6 dereceyi bulacağı öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

Günal, sigortanın, ta-
rımdaki risklerin yönetil-
mesi, zararların azaltılma-
sı için önemli bir kalkan 
olduğunu vurguladı.

Devlet Destekli Tarım 
Sigortaları Sistemi çerçe-
vesinde, Türkiye genelin-

de geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 550 bin ihbar 
alındığını belirten Günal, “Geçen yıl tarım sigortaları çerçe-
vesinde 300 bin adet ihbar ile bitkisel ürün sigortası branşı 
ilk sırada yer aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayat sigortaları 
branşları ise toplamda 240 bin ile bitkisel ürün sigortasını 
takip etti. Bitkisel ürün sigortasındaki ihbarlarda, don, dolu 
ve fırtına gibi sebepler ilk sırayı aldı. Bitkisel ürün sigorta-
larında sigortalı üreticilere, don sebepli hasarlar için 989 
milyon lira, dolu sebepli hasarlar için 395 milyon lira ve 
fırtına sebepli hasarlar için 77 milyon lira ödeme yapıldı.” 
diye konuştu.

Günal, Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 2022 yılına 
özel olarak devlet destek oranının yüzde 60’tan yüzde 70’e, 
eşik verim oranının ise yüzde 70’ten yüzde 80’e yükseltildi-
ğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kuru tarım 
alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yu-
laf, tritikale, nohut ve mercimek ürünleri ile bu ürünlerin 
sertifikalı tohumluklarını, Devlet Destekli Bitkisel Ürün 
Sigortasındaki dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, 
heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışında kalan riskler, 
kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, 
aşırı yağış risklerinden kaynaklı olarak köy genelinde doğ-
rudan meydana gelen verim kayıplarına karşı teminat altına 
alabiliyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 
300 kilogram üretim miktarı olan, 984 lira sigorta bedeli 
olan buğday ürünü için üreticinin 1 dekar alanda ödeyeceği 
tutar sadece 26 lira.”

Öte yandan Günal, 2021 yılında TARSİM Sistemi çerçe-
vesinde, Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 
yaklaşık 2,5 milyon poliçe üretildiğini ve 124 milyar lira-
lık tarımsal varlığın sigortalandığına işaret ederek, çeşitli 
nedenlerden ötürü zarar gören üretici ve yetiştiricilere 2,4 
milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldığını anımsat-
tı. Günal, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 
üreticilere 215 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını kay-
detti.

Üreticilere 2,4 Milyar TL
TARSIM ödemesi

Cumhurbaşkanı  
Erdoğan’dan afetlerden 
etkilenen çiftçilere müjde

A

Üreticilerimize 
tarım sigortalarını 
yaptırmaları 
çağrısında 
bulunuyorum

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 
geçen yıl tarım sigortaları çerçevesinde 300 bin ihbar ile bitkisel 
ürün sigortası branşının ilk sırada yer aldığını belirterek, “Bitki-
sel ürün sigortalarında, üreticilere don sebepli hasarlar için 989 
milyon lira, dolu sebepli hasarlar için 395 milyon lira ve fırtına 
sebepli hasarlar için 77 milyon lira ödeme yapıldı.” dedi.

Kaynak: AA



HABER 21ŞUBAT 2022

TK YEM’in süt ve süt ürünleri alanında-
ki markası TK SÜT için TARNET tarafın-
dan hazırlanan ambalaj tasarımları ödüle 
layık görüldü. Bu yıl 3. kez düzenlenen ve 
iş dünyasındaki kurumların, markaların 
pazarlama süreçlerinin dikkate alındığı 
Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden İstan-
bul Marketing Awards’da TARNET, binler-
ce etkili markayı geride bırakarak Ambalaj 
Tasarımı Kategorisi’nde gold ödülü almaya 
hak kazandı.

Pazarlama süreci başından satış sonrası 
hizmetlere kadar olan adımların bir kısmı-
nı ticari satış başarısı, bir kısmını motivas-
yon yaratmak için yaratıcılık başarısı ve bir 

kısmını da inovatif yönünün sektöre katkı 
başarısı kriterleriyle değerlendirilen İstan-
bul Marketing Awards, 4 ana kategoriden 
oluşuyor. Kategoriler pazarlama süreçleri-
nin adımları temel alınarak hazırlanıyor.

Bağımsız jüri heyeti tarafından yapılan 
değerlendirmelerde ambalaj tasarımında 
gold ödülü alan TARNET Kurumsal İleti-
şim ve İş Geliştirme Direktörlüğü’nün ekibi, 
TK SÜT için 53 ambalaj tasarımının ürün-
lere entegrasyonunu gerçekleştirdi. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TK Yem A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt 
A.Ş.’nin tasarım işlerini üstlenen TARNET, İstanbul Marketing Awards’da ambalaj tasarımı ödülü aldı.

Türkiye’nin en prestijli ambalaj Türkiye’nin en prestijli ambalaj 
tasarım ödülü Tarım Kredi’nintasarım ödülü Tarım Kredi’nin

KAÇ ÜRÜN TASARIMI YAPILDI?
4 AYRI KATEGORİDE
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Fındık yetiştiriciliğinde verimlilik, toprak yapısı ve iklim koşulları gibi dış etkenlerin yanı sıra gübre-
leme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi faktörlere de bağlıdır. Besin maddelerince 
zengin olan tınlı-humuslu derin topraklarda iyi gelişme gösteren fındık bitkisi, toprak pH’sı 6,0-
6,5 arasında ve metrekare (m²) başına 750 mm’den fazla yağış alan bölgelerde verimli yetişir.

Fındık tarımı HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Yoğun yağışlarla yıkanan toprakta kalsiyum (kireç) ek-
sikliği görülmektedir. Bu nedenle fındık yetiştiriciliğinde 
kireçleme işlemi oldukça önemlidir. Tarımsal açıdan toprak 
ıslahı için önemli bir unsur olan kireçleme işlemiyle, topra-
ğa uygulanacak taban ve azotlu gübrelerin etkinliklerinin 
artırılması sağlanır. Toprak analizi sonuçlarına göre yapılan 
kireçleme tavsiyeleri doğrultusunda taban gübrelemesin-
den 3-4 ay önce uygulanmalıdır.

Son zamanlarda fındık ihracat oranlarını artıran ülkeler, 
Türkiye’nin üretim ve dış pazardaki avantajını zora sok-
maktadır. Bu bakımdan ülkemizin bu alanda yapacakları 
fındık üretimindeki maliyetlerin düşürülmesi, birim alan-
dan alınacak verimin yükseltilmesi ihracat pazarlarındaki 
rekabet gücümüzü artıracaktır. Verim artışının yanı sıra 
randımanın yükseltilmesi de diğer önemli bir konudur. 
Fındıktaki randıman artışında bitkinin dengeli beslenmesi 
önemli bir unsurdur.

Fındıkta taban gübrelemesinin önemi
Fındık bitkisinin yetiştiği coğrafi bölgelerde yağış mik-

tarının yüksek olması nedeniyle topraktaki kalsiyum (Ca), 
potasyum (K), magnezyum (Mg) gibi besin maddeleri yı-
kanarak topraktaki etkinlikleri azalır. 

Verim ve kalitenin artırılmasında bitkinin dengeli bes-
lenmesi önemli bir unsurdur. Dengeli beslemede sezon 
boyunca kullanılacak tek tip (sadece can gübresi kullanımı 
gibi)  gübrelemeden kaçınılmalı, bitkinin ihtiyaç duyduğu 
besin elementlerini bünyesinde bulunduran ürünlere güb-
relemede yer verilmelidir.

Gübretaş, fındık tarımı bölgelerindeki toprak analizi so-
nuçları, bitkinin topraktan kaldırdığı bitki besin maddeleri 
ve iklim faktörlerini dikkate alarak Doğu Karadeniz ile Batı 
Karadeniz ve Marmara bölgeleri iki farklı desende taban 
(başlangıç) gübresi geliştirmiştir. 20.12.15+(2MgO)+B+Zn 
desenli Çotanak Fertil ve 18.16.15+(3CaO)+(2MgO)+-
B+Zn desenli Süper Çotanak zengin içerikleri ile üreticile-
rin tercih ettiği taban gübreleri olmuştur.  

Fındık bahçelerinden bol ve randımanı yüksek fındık 
alınabilmesi için bakım işlemlerinin yapılması önemlidir. 
Bakım işlemlerinin en önemli unsuru da gübrelemedir. 
Dengeli besleme yapılması için bitkinin ihtiyaçlarının belir-
li aralıklarla yaptırılacak toprak analizleriyle tespit edilerek 
doğru gübrenin doğru zamanda yapılması gerekliliği bilin-
melidir. Toprak analizlerine katkı sağlaması adına besleme 

sezonu içerisinde yapraklardan alınacak numunelerin ana-
lizleri de dengeli beslemeye olumlu katkıları olacaktır. Böy-
lelikle bitki gelişiminin devam ettiği dönem içerisinde yap-
rak analizleriyle belirlenen eksikliklerin bitkiye arazideki 
uygulamalarla kazandırılması sağlanıp bunun sonucunda 
dengeli besleme unsuruyla verim ve randıman kayıplarının 
önüne geçilir.

Toprak pH’sı 6’nın altında kalan topraklarda kireçleme 
yapılmalıdır. Kireçleme taban gübrelemesi kullanım za-
manını belirleyen etmendir. Kireçle birlikte fosforlu gübre 
kullanımı yapılmamalıdır. Fosforun kireçle bağlanmasıyla 
toprakta bitkinin faydalanamayacağı bileşikler meydana 
getireceğinden kireçleme ile gübreleme arasındaki sürenin 
mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır.

Çotanak Fertil ve Süper Çotanak gibi fosfor içeren taban 
gübreleri bitkiler uyanmadan (erken ilkbaharda) en az iki 
hafta önce toprağa taç iz düşüm çapına, kök bölgesine, (10-
15 cm) fındık köklerine de zarar vermeden gömülerek uy-
gulanmalıdır.

Azotlu gübreler ikiye bölünerek uygulanmalıdır. İlk 
bölümü Nisan-Mayıs aylarında, ikinci bölümü ise Hazi-
ran-Temmuz aylarında uygulanmalıdır. Burada azotlu güb-
re uygulamasında taban gübresinden gelen azot miktarına 
bağlı kalarak uygulama miktarı yağışların önüne gelecek 
şekilde tek seferde yapılabilir. Özellikle tek tip ve aşırı azotlu 
gübrelemeden kaçınılmalı, aşırı azotlu gübrelemenin veri-
mi azalttığı göz önüne alınmalıdır. 

Fındıkta yapraktan gübrelemenin önemi
Nisan-Mayıs aylarında fındıkta boş oluşumunu önlemek 

için, Haziran-Temmuz aylarında da iç doluluğunu artır-
mak ve randımanı yükseltmek için yapraktan beslemenin 
yapılması verim ve kalite açısından önemlidir. Bu dönemler 
için Çotanak Plus ve Randıman Plus olmak üzere iki besle-
me kolisi kullanılabilir.  

Fındık Bitkisi Için Taban Gübreleri
Çotanak Fertil 20.12.15+(2MgO)+B+Zn
Çotanak Fertil, Samsun ve Sinop illeri dahil olmak üzere 

Doğu Karadeniz bölgesi fındık tarımı için özel ürün olarak 
6 farklı besin maddesini bünyesinde bulundurur. Temel be-
sin elementlerinin yanı sıra bor ve çinko iz elementlerini de 
içermektedir.

Zengin içeriğiyle Çotanak Fertil:
• Kuvvetli kök gelişimi, 
• Artan tomurcuk sayısı ile güç-

lü ve bol sürgün oluşumu, 
• Parlak ve iri yeşil yaprak olu-

şumu,
• Uzun zuruflu çotanak oluşu-

mu,
• Boş fındık oranı düşük içi 

dolu ve buruşuksuz fındık içi,
• Yağ ve protein bakımından 

randımanı yüksek ürün elde edil-
mesini sağlar.

Süper Çotanak 18.16.15+(3CaO)+(2MgO)+B+Zn
Süper Çotanak Batı Karadeniz 

ve Marmara bölgeleri fındık tarımı 
için geliştirilmiştir. 7 farklı bitki be-
sin maddesini içerir. 

Süper Çotanak gübresi:
• Kuvvetli kök gelişimi, 
• Artan tomurcuk sayısı ile güçlü 

ve bol sürgün oluşumu, 
• Parlak ve iri yeşil yaprak oluşu-

mu,
• Uzun zuruflu çotanak oluşumu,
• Boş fındık oranı düşük içi dolu 

ve buruşuksuz fındık içi,
• Yağ ve protein gibi kalite para-

metrelerinin artması ve randımanı yüksek  ürün elde edil-
mesi sağlanır.

Fındık için yapraktan bitki besleme 
kolileri 

Çotanak Plus Besleme Paketi
Koli içeriğinde, boş fındık oluşumunu önlemek için 

MKP, Dermin, Bestgreen, gibi besleme ürünleri bulun-
makta yüksek oranlarda azot, 
fosfor, potasyum, çinko, bor 
gibi unsurlarla bitki gelişim 
döneminde takviye edici besin 
rezervleri oluşturulmaktadır. 
Olumsuz iklim şartlarına kar-
şı da koli içerisinde Forceful 
Amino yer almaktadır.

Randıman Plus Besleme Paketi 
Koli içeriğinde, iç doluluğunu artırmak ve randımanı yük-

seltmek için 10.5.40+ME, 15.0.0+%4Zn, bitki hücre duvarla-
rının yapısını güçlendiren kalsiyum besini içerikli Calsimagsi 

bulunmaktadır. Biyostimü-
lant ürün olan amino asit aşı-
rı yüksek ve düşük sıcaklık, 
kuraklık, su yetersizliği gibi 
stres koşullarına karşı fındık 
bitkisini koruyarak etkili olan 
üründe koli içerisinde bulun-
maktadır. 

Damla Sulama ve Yaprak Gübreleri
Bestcalni
Kalsiyum nitrat gübresine fındık 

bitkisinin iç çürük oluşumunu azal-
tan, mahsulün dayanıklılığını artıran 
bir besleme ürünü olarak gübreleme-
de yer verilmelidir. Nisan ile Mayıs ay-
larında Bestcalni gübresinden taban-
dan besleme uygulaması yapılmalıdır. 
Taç iz düşümüne gömerek uygulama 
ile gübrelemeden alınacak verim artı-
rılabilir.
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