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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarladan 
sofraya tarımsal üretimin her alanında çiftçi-
lerin yanında yer alıyor. Ürün değerlendirme 
faaliyetleriyle üreticiye nefes olan Tarım Kredi, 
tüketicinin de tarım ürünlerini uygun fiyat ve 
kalitede temin edebilmesini sağlıyor.

Hasat dönemiyle birlikte Türkiye’nin dört bir 
yanında üretim heyecanı yaşanırken, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri ürün değerlendir-
me ve sözleşmeli üretim faaliyetleriyle çiftçi-
lerin pandemi, kuraklık ve doğal afet koşul-
larında da ilk adresi oldu. § 11’de

§ 8’de

§ 10’da § 12’de

§ 4’te

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürün-
lerinin toptan ve perakende satışının 
yapılacağı KoopGross Mağazasının ilki 
Gaziantep’te hizmete başladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Muğla ve 
Antalya’da orman yangını yaşanan böl-
gelerde incelemelerde bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tara-
fından Batı Karadeniz’de meydana gelen 
sel felaketinin ardından bölgedeki ihti-
yaca yönelik hazırlanan 7 bin adet gıda 
kolisi 5 tır ile bölgeye gönderildi.

KoopGross Mağazasının 
ilki Gaziantep’te açıldı

Genel Müdür Poyraz 
yangın bölgelerini ziyaret etti

Tarım Krediden afet 
bölgesine 5 tır yardım

ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜ 
TARIM KREDİ İLE DEĞERLENİYOR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TAREKS A.Ş, to-
humculukla ilgili alt yapısını güçlendirmek amacıyla Balı-
kesir Altınova’da AR-GE merkezi açtı. Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bu pazarın 
çok uluslu şirketlerin tekelinde olması, bizim bu işi sadece 
ticari bir gereklilik olmaktan öte aynı zamanda da bir milli 
mesele olarak görmemizi mecbur kılıyor.” dedi.

TAREKS Tohum Altınova 
AR-GE Merkezi açıldı
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
iştiraklerinden Tarım Kredi Pazar-
lama ve Mağazacılık bünyesinde 

faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif 
Market hizmet ağını geliştirmeye devam 
ediyor. İlk şubesi 2017’de açılan Tarım 
Kredi Kooperatif Marketlerin 400. şubesi 
Giresun’un Keşap ilçesinde hizmet ver-
meye başladı. 

Açılışta konuşan Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
400. mağazanın hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Tarım Kredinin bir çiftçi kuruluşu 
olduğunu belirten Poyraz, şunları söyledi:

“Tarım Kredi, 17 bölge birliği, 1615 ko-
operatifi, yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçimizin 
hizmetinde olan bir kooperatif yapılanma-
sıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de Tarım Kredi Kooperatifleri 
bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da 
tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici ile tü-

ketici arasında köprü olma noktasında ya-
pılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dö-
nüştürüyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 
markasıyla satış noktaları oluşturduk. İlk 
şubesini 2017’de açtığımız ve başlangıçta fi-
yat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde 
teşkilatlanan Kooperatif Marketlerin sayısı 
2021 Ağustos ayında 400’e ulaştı. Planlama-
sı yapılan şubelerimizin de açılışları devam 
ediyor. Tüketicilere daha yaygın bir ağ ile 
hizmet sunabilmek adına yurt genelinde 
şube sayımızı ise arttırmayı planlıyoruz. 
Hedefimiz 500 market sayısına ulaşmak.”

40 ILDE 400 MAĞAZA
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik 

AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ise 
dünyada tarımın ve kooperatifçilik mantı-
ğının gelişimine paralel olarak Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin özellikle son dönemlerde 
bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ede-
rek, “Bu manada Türk çiftçisini desteklerken 
onların daha iyi koşullarda ürünlerini sata-
bilmesi ve tüketicinin mutfağına gidebilme-
si için Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli 
dönüşümü yaparak son 3 yılda marketçilik 
sektöründe de yerini aldı. Giresun şubemiz 
ile 40 ilde 400 şube sayısına ulaştık” dedi.

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

Açılışa, Giresun Belediye Başkan Yar-
dımcısı Osman Öden, Keşap Kaymakamı 
Çetin Kılınç, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, TA-
REKS Hayvancılık Genel Müdürü Adem 
Tatlı, Trabzon Bölge Müdürü Osman Tom-
ruk, Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, 
Bölge ve Kooperatif yetkilileri, şirket yöne-
ticileri ve davetliler katıldı.

GENEL MÜDÜR POYRAZ’DAN 
KOOPERATIF ZIYARETI

Genel Müdür Poyraz, Trabzon Bölge 
Birliği faaliyet alanında yer alan Giresun’da 
Keşap, Espiye ve Aslancık Tarım Kredi 
Kooperatiflerini ziyaret etti. Poyraz, Bölge 
Müdürü Osman Tomruk’tan 2020 yılı fa-
aliyetleri ve 2021 yılında yapılması planla-
nan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Poyraz, 
kooperatif çalışanları ve ortaklarla da soh-
bet etti.

Genel Müdür Poyraz’ın ziyaretinde Ge-
nel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, İnsan 
Kaynakları Daire Başkanı Eyüp Doğan, 
TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü 
Adem Tatlı, TK Market Genel Müdürü 
Bayramli Yıldırım, Samsun Bölge Müdürü 
Erol Apaydın ve Bölge Birliği yetkilileri de 
hazır bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri ortaklarından aldığı 
doğal ve kaliteli ürünleri tü-
keticiyle buluşturan Koope-
ratif Market ülke genelinde 
açtığı şubeler ve genişle-
yen ürün yelpazesiyle büyü-
meye devam ediyor. Tarım 
Kredi Kooperatif Marketin 
400. Şubesi, Giresun’un 
Keşap ilçesinde düzenle-
nen törenle açıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketin Tarım Kredi Kooperatif Marketin 
400. şubesi Giresun’da açıldı400. şubesi Giresun’da açıldı
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin toptan ve perakende satışının 
yapılacağı KoopGross Mağazasının ilki Gaziantep’te hizmete başladı.

Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde-
ki 1700 metrekare alana kurulan ve toptan 
alışverişin de yapılacağı KoopGross Mağa-
zası’nda 4 bin civarında ürün yer alıyor.

Tarım Kredinin özellikle kendi markalarını 
oluşturarak ürettiği ürünlerin yoğunlukla bulun-
duğu mağaza ile çiftçilerin sağlıklı ürünlerinin 
tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet 
Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak ortaklarına ekim dönemin-
den hasat sonrasına kadar tüm üretim ve ürün 
değerlendirme aşamalarında destek verdiklerini 
ifade ederek; “Çiftçilerimizin üretime dair ihtiyaç 
duydukları tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet 
ve makine, sulama sistemleri, sera örtüsü, sigorta 
gibi girdilerin tamamını uygun koşullarda temin 
ediyoruz” dedi.

Tarımsal üretimin tüketici kısmında da so-
rumluluk aldıklarını vurgulayan Ersoy, “Sağlıklı 
ve güvenilir gıdayı milletimize ulaştırmak için 
hizmet veriyoruz. Bu amaçla 2017 yılında ilk şu-
besini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market 
2021 yılı ağustos ayı itibariyle 431 şubeye ulaştı. 

Ortaklarımızdan aldığımız güç 
ve hükümetimizin desteği ile 
inşallah daha da büyüyeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

“EN SAĞLIKLI VE 
DOĞAL ÜRÜN BIZIM 

MARKETLERIMIZDEN 
ALINACAK”

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Fah-
rettin Poyraz da açılıştaki ko-
nuşmasında, Tarım Kredinin 
1,5 asrı aşan köklü bir geçmişi 
olduğunu belirtti.

Tarım Kredinin Türkiye’nin 
en büyük çiftçi ailesi olduğunu 
ifade eden Poyraz, “Koopera-
tifimiz ilk başta bir dayanış-
ma örgütü olarak ortaya çıktı. 
Sonrasında bu dayanışmayı ekonomik temellere 
oturtan, toptan alıp maliyeti düşürme anlayışıy-
la hareket eden kurumumuz, bunların ardından 
üretim tesisleri kurarak tarımsal girdiler nokta-

KoopGross Mağazasının ilki 
Gaziantep’te açıldı

sında çiftçimizi destekleme gayreti 
içinde oldu” dedi.

Poyraz, kooperatifçiliğin, sadece 
çiftçi örgütlenmesi, tarımsal girdilerin 
desteklenmesi gibi amaçların ötesi-
ne geçmesi, tüm toplumu kuşatacak 
şekilde yapısını, çalışmalarını değiş-
tirmesi ve gelişmesi gerektiğini söy-
ledi. Bu noktada Tarım Kredinin son 
yıllarda radikal değişiklikler yaptığını 
vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

“Yapmamız gereken, işlerimizi ak-
satmadan, tarım piyasalarını regüle 
etme anlamında sorumluluklarımız-
dan asla geri adım atmadan yeni bir 
açılımla, tüm toplumu kuşatacak, 

tüketici tarafında da çalışmalarımıza 
ağırlık veriyoruz. İştiraklerimizle, pi-
yasayı regüle etme konusunda ciddi 
misyon üstleniyoruz. Kendimize cid-
di hedefler koyduk. Bu yaşadığımız 
coğrafya mis gibi coğrafya. Bu coğ-
rafyada yaşamanın maliyetleri çok 
yüksek. Ülke, millet ve devlet olarak 
zaman zaman ciddi fedakarlıklara da 
katlanıyoruz. Bu fedakarlıklara katla-
nırken de sektör bazen ticari tavırla 
ciddi davranışlar ortaya koyarak fa-
hiş karlar elde edebiliyor. Amacımız 
bu spekülasyonlara izin vermemek. 
Tüm Türkiye’de market ve işletme ya-
pılanmamızı tamamladıktan sonra şu 
konuda iddialı olacağız; en sağlıklı ve 
doğal ürün, en uygun şekilde bizim 
marketlerimizden alınacak.”

Poyraz, geçen yılı 162 mağaza ile 
kapattıklarını, bu yıl ise mağaza sa-
yısını 500’ün üzerine çıkaracaklarını 
sözlerine ekledi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Market-
çilik A.Ş. Genel Müdürü Bayram Ali 

Yıldırım da, Tarım Kredinin Türki-
ye’nin en önemli kurumlarından ol-
duğunu ve son 4 yıl boyunca önemli 
gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Konuşmaların ardından protokol 
üyeleri, kurdeleyi keserek mağazayı 
gezdi.

KoopGross Mağazası’nın açılış 
törenine, Şahinbey Kaymakamı Ta-
hir Şahin, Büyük Şehir Belediyesi 
Başkan Vekili Osman Toprak, Şa-
hinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, Şehit Kamil Belediye 
Başkanı Muhammet Rıdvan Fadı-
loğlu, Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy, 
Merkez Birliği Denetçisi Ahmet Çe-
tin, Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı 
Davut Arpa, Gaziantep Bölge Mü-
dürü Mustafa Arslan, Tarım Kredi 
Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel 
Müdürü Bayramali Yıldırım, Koo-
peratif ve Şirket Yöneticileri ile çok 
sayıda davetli katıldı.

GAZIANTEP BÖLGE 
BIRLIĞINE ZIYARET

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ahmet Ersoy, Merkez 
Birliği Denetçisi Ahmet Çetin, Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz ve Ge-
nel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 
Gaziantep Bölge Birliğini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında Bölge Mü-
dürü Mustafa Arslan’dan bilgi alan 
Merkez Birliği heyeti, Bölge Birliği 
çalışanları ile de bir araya geldi.
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alıkesir Bölge Birliği faaliyet alanında yer 
alan Bursa ili Karacabey ilçesindeki Dağ-
kadı Tarım Kredi Kooperatifinin yeni 
hizmet binası düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Tarım ve Or-
man İl Müdürü Hamit Aygül, Karacabey 
Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, Balıkesir Bölge Mü-
dürü Hilmi Tunahan Eyice, Tarım Kredi 
ve iştirak yöneticileri ile sivil toplum ku-
ruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar 
katıldı.

Açılışta konuşan Tarım İl Müdürü Ha-
mit Aygül, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
son yıllarda ekonomik olarak daha da 
güçlendiğini ve ülkeye daha çok hizmet 
verdiğini söyledi. Aygül, “Tarım Kredinin 

sahadaki çalışmalarıyla birlikte üreticile-
rimiz, özellikle de ürün piyasa dengesinin 
oluşması açısından rahat bir nefes alacak-
tır. Tüccarın tekeline bırakmadan hem 
ürün alımlarında rekabetçi bir yaklaşımla 
çiftçilerimizin lehine bir durum oluşacak, 
hem de üreticilerden doğrudan alınan 
ürünlerin aracısız bir şekilde tüketiciyle 
buluşması sağlanacak. Bursa, tarımsal üre-
tim açısından önemli bir potansiyele sahip. 
Bu hizmetin burada yapılmasından dolayı 
da kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 

BURSA BIR TARIM ŞEHRI
Sanayinin olduğu yerde tarım olmaz 

algısı olduğunu kaydeden Başkan Alinur 
Aktaş konuşmasında şunları söyledi:

“Bursa, bir otomotiv şehri, otomotiv 
yan sanayi, tekstil, ahşap, makine şehriyiz. 

Ama biz aynı zamanda tarım ve turizm 
şehriyiz. Çok ciddi bir tarım potansiyeli-
miz var. Bizim görevimiz tarımsal üretimi 
daha ön plana çıkarmak, daha kurumsal 
olarak modern sistemlerle uygulamak. He-
defimizi ise sadece yöre ve ülke bazlı değil, 
dünya çapında geniş tutmamız gerek.” 

ÜRETICILERE ÇOK 
BÜYÜK KATKI 
SAĞLAYACAK

Karacabey Belediye Başkanı Özkan ise 
konuşmasında, “Güzellikler şehri olarak 
ifade ettiğimiz Karacabey, aynı zamanda 
tarım ve hayvancılığın da başkenti ola-
rak kabul ediliyor. Karacabey çiftçisinin 
üretim sorunu yok. Teknolojinin son im-
kanlarını kullanarak çok güçlü bir şekilde 
tarımsal faaliyetlerimizi gerçekleştiriyo-
ruz. Ama girdi maliyetleri ve pazarlama 
sorunu önümüze çıkıyor. Tarım Kredi 
Kooperatifleri gibi güçlü bir organizas-
yon, girdi noktasında, ürünlerin pazar-
lanması noktasında üreticilerimize çok 
büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini 
kullandı.

MARKET SAYISI 400’E 
ULAŞTI

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Feahrettin Poyraz açılışta 
yaptığı konuşmada Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin bir buçuk asırlık geç-
mişe sahip, köklü bir kuruluş olduğunu 
söyledi. Poyraz, “Osmanlı’dan bize miras 
ve sahibinin 810 binden fazla ortağı-
nın, çiftçinin olduğu bir kuruluş. Temel 
gayesi çiftçilerimizin tarımsal girdi ih-
tiyaçlarının karşılanması. Bu anlamda 
kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmış 
olan Tarım Kredi Kooperatifleri, başta 
bitki besleme ürünü gübre, bitki ko-
ruma ürünü ilaç,  sulama sistemleri ve 

sera malzemeleri olmak üzere pek çok 
tarımsal girdinin önce toplu tedariğini 
sonra da üretimini yapma kabiliyetine 
sahip. Tarımsal girdiler konusundaki bu 
faaliyetlerimizin yanında pazarlama da 
üreticilerimize destek olmak amacıyla tü-
keticiyle buluşmasında da kabiliyetimizi 
geliştirmeye çalışıyoruz. Kooperatif Mar-
ket çalışmamız devam ediyor. Şu anda 
400’e yaklaştık. Yılsonuna kalmadan 500 
market hedefimizi yakalayıp, amacımız 
700’e ulaşmak.” dedi.

KARA GÜN DOSTUYUZ
Tarım Kredinin üç yıl önce çiftçilerden 

300 milyon lira civarında ürün aldığını 
belirten Poyraz, “Geçen sene bu rakam 
2,8 milyar liraya ulaştı. Tarım Kredi kök-
lü bir kuruluş, biz bu sorumlulukla ha-
reket ediyoruz. Pek çok yerden, belediye 
başkanlarımız bizi arayarak kooperatif 
açılması talebinde bulunuyor. Çünkü 
kooperatif olmayan yerde çiftçimiz hem 
tarımsal girdileri uygun fiyatla temin 
edemez, hem de ürünlerini pazarlama-
da sıkıntı çeker. Bu anlamda Kooperatif 
çiftçilerimizin kara gün dostu. Pandemi 
döneminde tarımsal üretimin aksama-
ması için tüm sorumluluğu aldık. Bu 
anlamda kurumumuzun önemini daha 
iyi anlamamız ve sahip çıkmamız lazım” 
diye konuştu.

Balıkesir Bölge Müdürü Tunahan Eyice 
de yaptığı konuşmada “Tarım Kredi ailesi 
olarak siz değerli çiftçilerimize en güzel 
hizmeti en güzel mekanlarda en iyi per-
sonellerle vermeyi arzu ediyoruz. Açılışı-
nı yaptığımız yaklaşık 1.000 m²’lik alanda 
250 m²’lik hizmet binamız, 1.600 tonluk 
depomuzla, çağın şartlarına uygun şekil-
de hizmet vereceğiz.” dedi. 

Konuşmaların ardından kooperatif 
hizmet binasının açılışı yapıldı.

Tarım Kredi çiftçinin kara 
gün dostu

B

Tarım Kredi Kooperatifleri Balı-
kesir Bölge Birliğine bağlı Dağ-
kadı Tarım Kredi Kooperatifinin 
yeni hizmet binası düzenlenen 
törenle açıldı. Hem üretim ön-
cesi girdi temininde hem de 
üretim sonrası ürünlerin pa-
zara ulaştırılması anlamında 
sorumluluk aldıklarını belirten 
Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz “Tarım Kredi bu anlamda 
çiftçinin kara gün dostudur” 
dedi. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin POYRAZ
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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır, Başkan Vekili Ahmet 

Ersoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Adem Da-
rımla, Sivas Bölge Birliğine ziyarette bulun-
du. Başkan Kacır, Bölge Müdürü Levent 
Uslu’dan yapılan çalışmalar ve devam eden 
projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Kacır 
daha sonra servisleri ziyaret ederek, Bölge 
Birliği personeli ile görüştü. 

Başkan Kacır, Ersoy ve Darımla, Sivas 
Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dur-
sun Solmaz ve Bölge Müdürü Uslu ile bir-
likte Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan 
Bostankaya, Gürün, Ulaş, Hasbey, Akın-
cılar, Suşehri, Reşadiye, Niksar, Karayaka, 
Değirmenli, Tokat, Çamlıbel, Yıldızeli Ta-

rım Kredi Kooperatiflerini ziyaret ederek 
kooperatif çalışanları ve ortaklarla görüştü. 
Başkan Kacır, 2020 yılı kamu satışlarında 
Türkiye 1’incisi olan Tokat Tarım Kredi Ko-

operatifi personelini özverili çalışmaların-
dan dolayı tebrik ederek plaket takdim etti.

Başkan Kacır ayrıca, Sivas İl Milli Eğitim 
Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Gürün 

Belediye Başkanı Nami Çiftçi’yi ziyaret ede-
rek yapılan çalışma ve yürütülmekte olan 
projeler hakkında karşılıklı istişarede bu-
lundu.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, 
orman yangınları nedeniyle tarım 

arazileri büyük oranda zarar gören Muğ-
la ve Antalya illerinde incelemelerde bu-
lundu. İzmir Bölge Birliği faaliyet alanın-
da yer alan Muğla’nın Milas ilçesindeki 
Fesleğen ve Beyciler köylerini ziyaret 
eden Poyraz, İzmir Bölge Birliği Müdürü 
Adnan Yusuf Güney’den bilgi aldı. Milas 
ve Karacahisar Tarım Kredi Koopera-
tifi ortaklarıyla bir araya gelen Poyraz, 
meydana gelen orman yangını sebebiyle 

yaşanan sıkıntılar ve alınan tedbirleri de-
ğerlendirdi.

Poyraz ve Güney, orman yangını esna-
sında ahırı yanan Mehmet Balat ve Duran 
Çakır’a geçmiş olsun ziyaretinde bulun-
du. Muğla Tarım Kredi Kooperatifini de 
ziyaret eden Poyraz, bal arısı yetiştiriciliği 
yapan İzmir Bölge Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayhan Balcı’yla da bölgede arıcıların 
sorunları hakkında görüştü. Daha sonra 
Fethiye ilçesine geçen Poyraz, Fethiye Ta-
rım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.

Orman yangınlarının büyük oranda 
etkilediği Antalya’nın Manavgat ilçesine 
giden Poyraz, Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mustafa Şenol ve Antalya Bölge 
Müdürü Yakup Kasal ile birlikte Manavgat 
ve Taşağıl Tarım Kredi Kooperatiflerini 
ziyaret etti. Manavgat’ta meyana gelen 
orman yangını sırasında ahır ve tarımsal 
araç gereçleri yanan ortaklarla görüşen 
Poyraz, yaraların sarılması için kurum 
olarak tüm imkanların seferber edildiğini 
söyledi.

Başkan Kacır’dan Sivas Bölge Birliğine Başkan Kacır’dan Sivas Bölge Birliğine 
ziyaretziyaret

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Köksal 
Kacır, Sivas Bölge Birliği ve 
faaliyet alanındaki koope-
ratifleri ziyaret ederek çalış-
maları inceledi.

Genel Müdür Poyraz yangın bölgelerini ziyaretGenel Müdür Poyraz yangın bölgelerini ziyaret  ettietti
Türkiye Tarım Kredi Koope-

ratifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, Muğla 

ve Antalya’da orman yan-
gını yaşanan bölgelerde 
incelemelerde bulundu. 

Ahır ve ekili alanları zarar 
gören üreticileri ziyaret 

eden Poyraz, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin her za-

man ortaklarının yanında 
olduğunu belirtti.
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Ekim dönemi öncesi tarımsal girdile-
rin tedariği noktasında ortaklarını 
destekleyen Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri, hasat döneminde de ürün 
alımlarıyla yine çiftçilerin yanında oldu. 
Ürün değerlendirme faaliyetlerinde hubu-
bat alımları büyük oranda tamamlanırken, 
sebze-meyve, bakliyat, mısır ve ayçiçeği 
alımları devam ediyor. Üretim sezonu bo-
yunca başta çeltik olmak üzere diğer ürün-
lerde de alımlar yapılacak.

Tarım Kredi, ürün değerlendirme faa-
liyetleri kapsamında 25 Ağustos itibariy-
le; 465 bin ton hububat, 75 bin ton mey-
ve-sebze, 8 bin ton bakliyat, 20 bin ton 
mısır, 2 bin ton ayçiçeği olmak üzere tüm 
ürünler dahil toplamda 1 milyar 700 mil-
yon TL bedelle yaklaşık 650 bin ton ürün 
alımı gerçekleştirdi.

2020’DE REKOR ÜRÜN ALIMI 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince 

yürütülen sözleşmeli üretim ve ürün de-
ğerlendirme faaliyetleri, kooperatiflerin 
hizmet alanlarının genişletilmesi, gelirleri-
nin arttırılması, Tarım Kredi iştiraklerinin 
ve işbirliği yapılan diğer özel firmaların 
hammadde ihtiyaçlarının karşılanması 
açısından büyük önem taşıyor. 2020 yılın-
da ürün değerlendirme faaliyetleri kapsa-
mında; 576 milyon TL bedelle 397 bin ton 
hububat ve 413 milyon TL bedelle 208 bin 
ton meyve-sebze başta olmak üzere tüm 
ürünler dahil toplamda 2 milyar 340 mil-
yon TL bedelle 1 milyon 116 bin ton rekor 
ürün alımı yapıldı.

ÜRÜN ALIM HEDEFI 
TOPLAM 3.7 MILYAR TL

Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaptığı 
ürün değerlendirme çalışmaları, tarımsal 
üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicile-
rin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaş-

ması açısından bir denge unsuru oluyor. 
Diğer faaliyetlerde olduğu gibi ürün de-
ğerlendirme faaliyetlerinde de özel sektörle 
rekabet etmek değil, tam tersine işbirliği ha-
linde sanayicinin arz güvenliğini sağlamak 
ve dolayısıyla da vatandaşlarımızın ihtiyaç 
duyduğu tüm ürünleri tedarik etmek amaç-
lanıyor. Tarım Kredi ürün alımları yıldan 
yıla artarak devam ederken, 2021 yılı için 
de 1,5 milyar TL’si sözleşmeli üretim olmak 
üzere toplam 3,7 milyar liralık ürün alımı 
yapılması planlanıyor.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMIN 
PAYI ARTACAK

Ürün alımlarında sözleşmeli üretim payı ve 
ürün çeşitliğinin daha da arttırılması hedefle-
nirken, Tarım Kredinin yıldan yıla hacmi ar-
tarak devam eden sözleşmeli üretim faaliyet-
leri kapsamında 2021 yılı üretim döneminde 
Bölge Birlikleri ve kooperatifler tarafından 
alımı yapılan tarımsal ürünlerde ağırlıklı 
olarak sözleşmeli üretim modeli ile üretilen 
ürünlere öncelik verilmesi amaçlandı.

HEM ÜRETICI HEM 
TÜKETICI KAZANIYOR 

Tarım Kredi Kooperatifleri 2021 yılında 
sözleşmeli üretim çalışmalarıyla; 700 bin-
ton ürünün 1,5 milyar TL bedelle üretici-
lerden alınmasını hedeflerken, bu kapsam-
da sözleşmeli üretim modeliyle 25 Ağustos 
2021 itibariyle; 53 ilde 16 bölge birliğine 
bağlı  348 kooperatif ile 791 bin dekar alan 
ve 6 bin 190 üretici ile sözleşmeli üretim 
yapıldı. Çiftçiler ile yapılan sözleşmeli 
üretim faaliyetleri, planlı üretim ve ihti-
yaç duyulan tarımsal girdilerin doğru za-
manda tedarik edilebilmesi gibi avantajlar 
sağlamakla birlikte tüketiciler açısında da 
ihtiyaç duyulan ürünlerin istenen zaman-
da, uygun fiyat ve kalite koşullarında temin 
edilmesini sağlıyor.

Ülke tarımının en büyük destekçisi Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri, tarladan sofraya tarımsal üretimin her alanında çiftçilerin 
yanında yer alıyor. Hasat dönemiyle birlikte Türkiye’nin dört bir 
yanında üretim heyecanı yaşanırken, Tarım Kredi ürün değerlen-
dirme ve sözleşmeli üretim faaliyetleriyle çiftçilerin pandemi, ku-
raklık ve doğal afet koşullarında da ilk adresi oldu.

Çiftçinin Çiftçinin 
ürünü Tarım ürünü Tarım 
Kredi ile Kredi ile 
değerleniyordeğerleniyorKarabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu 

illerimiz başta olmak üzere Karadeniz 
Bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından 
tüm Türkiye seferber oldu. Afetzedeler için 
düzenlenen yardım seferberliğine Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri de katıldı. Selze-
deler için hazırlanan yardım malzemesi dolu 
tırlar, Tarım Kredi iştiraki TK Birlik Ankara 
Etimesgut Bakliyat İşleme ve Paketleme Tesi-
sinden dualarla uğurlandı.

Tarım Kredi Merkez Birliği öncülüğünde 
iştiraklerin de katılımıyla hazırlanan yardım 
tırlarının uğurlama programında konuşan 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır, “Dünyada ve ülkemizde birbi-
ri ardına yaşanan acı olaylar bizleri derinden 
üzdü. Yine de çok iyi biliyoruz ki bu acılar 
bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek, ya-
ralarımızı en kısa sürede sararak daha güçlü 
bir şekilde ayağa kalkacağız” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
ülke sathında teşkilatlanmış büyük bir ku-
rum olduğuna işaret eden Kacır, şunları 
kaydetti:

“Gerek yangınlarda gerek sel felaketinde 
etkilenen vatandaşlarımızın yaşadığı sı-
kıntıları yakinen biliyor ve takip ediyoruz. 
Sel felaketinin yaşandığı iller yoğunlukla 
tarımsal faaliyetin olduğu bir bölge. Dola-
yısıyla ortaklarımızın da yaşanan felaketten 
etkilendiklerini çok iyi biliyoruz. Bunun 
için de gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 

Milletimiz birlik ve beraberlik içinde bu 
acıların üstesinden gelmeyi bilmiştir. Ül-
kemizin en büyük çiftçi kuruluşu olarak 

vatandaşlarımızın yanındayız. Geçmişte 
bütün zorluklarda olduğu gibi bugün de 
milletçe el birliğiyle yaralarımızı saracak, bu 
zor günleri hep beraber aşacağız. Biz de Ta-
rım Kredi Ailesi olarak yaraların sarılması 
amacıyla sorumluluk aldık. Afet bölgesine 
gönderilmek üzere hazırladığımız yardım 
tırlarımızı uğurluyoruz.”

“SIKINTILARI HEP 
BIRLIKTE ÇÖZECEĞIZ”

Yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybe-
den vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz da “Vatandaşlarımı-
za geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu 
günler milli birlik ve beraberlik ile dayanış-
manın arttığı günlerdir. Böyle zamanlarda 
halkımızın yardımseverliğine, dayanışma-
sına bir kez daha şahit oluyoruz. Hep bir-
likte yaralarımızı sarmak, dertlere derman 
olmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

Teşkilat olarak Tarım Kredi ortaklarının 
ve vatandaşların yanında olduklarını belir-
ten Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak sel felaketinden 
etkilenen kardeşlerimiz için neler yapabili-

riz diye düşündük. Çorbada bizim de tuzu-
muz bulunsun dedik. Bugün buradan uğur-
layacağımız 5 adet yardım TIR’ı içinde 7 bin 
gıda kolisi mevcut. Bunun dışında Muğla 
ve Antalya’da bir yangın afeti oldu. Antalya, 
Muğla ve yine Bartın, Kastamonu tarafında 
da TK Yem şirketimizin oradaki yetiştirici-
lerimizin yem ihtiyaçlarını karşılama anla-
mında da desteğimiz olacak. 

Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir taraf-
tan etrafımız ateş çemberi, bir taraftan ül-
kemizde yaşadığımız sıkıntılar… Bu millet 
geçmişten bugüne kadar pek çok badireyi, 
pek çok sıkıntıyı bir ve beraber olarak atlat-
mayı başardı. Biz bu sıkıntıları inşallah hep 
birlikte çözeceğiz, atlatacağız ve ülkemizi 
çok daha ileriye, daha iyi günlere taşıyaca-

ğız. Emeği geçen, katkısı olan arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa 
oradaki yaraların sarılması noktasında bir 
faydamız olursa da bundan mutluluk, bah-
tiyarlık hissedeceğiz.”

Konuşmaların ardından yardım malze-
melerini bölgeye götürecek tırlar dualarla 
uğurlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
afet bölgesine gönderdiği yardım tırlarını 
uğurlama programına, Tarım Kredi Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 
Kacır, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz ile Etimesgut 
Müftüsü Mustafa Şanver, TK Birlik AŞ Ge-
nel Müdürü Mehmet Güneş, şirket yöneti-
cileri ve çalışanlar katıldı.

Tarım Krediden afet bölgesine 5 tır yardım
Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri tarafından Batı 
Karadeniz’de meydana 
gelen sel felaketinin ar-
dından bölgedeki ihtiya-
ca yönelik hazırlanan 7 
bin adet gıda kolisi 5 tır 
ile bölgeye gönderildi.

Afetlerde zarar gören 
üreticilere yardım eli
Ülkemiz son dönemde meydana 

gelen afetler nedeniyle zor günler 
geçirirken Türkiye’nin en büyük çiftçi 
kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri de 
üzerine düşeni yaparak yaraların sarıl-
ması amacıyla sorumluluk aldı.

Başta Karadeniz, Akdeniz ve Ege böl-
gelerindeki farklı iller olmak üzere mey-
dana gelen yangın ve sel felaketlerinden 
zarar gören afetzedeler için başlatılan 
yardım kampanyasına Ta-
rım Kredi Kooperatifleri de 
şirketleri ile birlikte katıldı.

Yangın ve sel felaketle-
rinden etkilenen çiftçileri 
de unutmayan Tarım Kredi 
Kooperatifleri, sel ve yan-
gılardan olumsuz etkilenen 
üreticilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla afet 
bölgelerine yem sevkiyatı 
yaptı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince 
ayni yardım kapsamında, hayvancılık-
la uğraşan, sel ve yangın felaketlerinde 
ahırları zarar gören ve yem temininde 
güçlük çeken üreticilerin mağdur olma-
maları için Tarım Kredi Yem A.Ş’den 
temin edilen yemler, Samsun, Ankara, 
İzmir ve Antalya Bölge Birliklerince afet-
lerde zarar gören ortaklar ve diğer çiftçi-
lere ulaştırıldı.

Tescilli Meriç Kavunu 
hasadı için üretici hazır

Trakya’nın dayanıklılığı ile ünlenen Meriç Kavunu için üreti-
ciler büyük bir umutla hasat zamanını bekliyor.    

Edirne’nin Meriç ilçesinde yetişen, dışı 
koyu yeşil, içi turuncu veya koyu sarı 

renkli, sıcağa ve kuraklığa dayanıklı, uzun 
süre depolanarak kış aylarında da tüketi-
lebilen Meriç Kavunu, tatlı ve lezzetli bir 
aromaya sahip etli, sulu, bol çekirdekli 
olma özelliğiyle öne çıkıyor. Kara kavun, 
lezzetiyle de dikkat çekerken, büyük bir 
emekle yetiştirilen kavunlar daha tarla-
dayken tüccarlar tarafından satın alınıyor. 

“KAVUN YETIŞTIRICILIĞI 
ÇOK ÖZEL”

Kavunun özelliğinin bölgenin kendine 
özgü toprağı ve yüzyıllardır atalardan ge-
len tohumunda saklı olduğunu belirten 
Meriç Tarım Kredi Kooperatifi ortağı 
Akif Doğruöz(64), 15 yaşından beri ka-
vun yetiştiriciliği yaptığını söyledi. Ka-
vun yetiştirmenin kendisi için çok özel 
olduğunu vurgulayan Doğruöz, “Çeltik, 
ayçiçeği ve buğday da yetiştiriyorum. 
Ancak kavun benim için çok farklı. De-
delerim de bu kavunu yetiştiriyormuş. O 
nedenle tarihi çok eski.” diye konuştu. 

“KALITEYI TARIM KREDI’DE 
BULABILIYORUM” 

Eylül ayının sonuna doğru hasada 
başlayacaklarını dile getiren Doğruöz, 
“Ürünümü tarlada hasat öncesi sattım 
bile. İstanbul ve İzmir’e gidecek kavun-
larımız. 22 dönümde 75 ton rekolte bek-
liyorum. Meriç kara kavunu uzun süre 
depolanarak kış aylarında da tüketiliyor.” 
dedi.  Ürünü yetiştirirken en önemli 
noktanın gübre kalitesi ve kükürt mik-
tarı olduğunun altını çizen Doğruöz, bu 
nedenle istedikleri kaliteyi sadece Tarım 
Kredi Kooperatiflerinde bulabildiklerini 
ifade etti.  
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itkisel üretimin en temel girdi ve gıda zin-
cirinin önemli halkası olan tohumculuk 
sektörünün öncü kuruluşu TAREKS’in 
yeni AR-GE merkezi düzenlenen törenle 
açıldı.  Törene Ayvalık Kaymakamı Gökhan 
Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Balıkesir Tarım ve Orman İl 
Müdürü Erkan Alkan, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ali Çoban, Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, TAREKS Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Bağcı, TAREKS Yönetim 
Kurulu Üyeleri Erol Apaydın, Prof. Dr. Mus-
tafa Çufalı, Emre Mermer, TAREKS Genel 
Müdürü Burhanettin Topsakal, Genel Mü-
dür Yardımcıları Kamil Yılmaz, Burhan Kı-
lıç, TARKİM Genel Müdürü Mücahit Asa-
lıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, İzmir 
Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney ile şir-
ket ve kooperatif yetkilileri katıldı.

BALIKESIR 
TOHUMCULUĞUN 

MERKEZI
Açılışta konuşan Tarım İl Müdürü Al-

kan tohum ıslahının çok önemli ve değerli 

bir konu olduğunu söyledi. Tarım alan-
larından daha çok verim alabilmek için 
ıslah çalışmalarının yapılması gerektiğini 
kaydeden Alkan, “ Özellikle son yıllarda 
iklim değişiklilerine karşı dayanıklılığın 
önemi daha çok anlaşıldı. Özellikle son 
yıllarda kuraklığa karşı, hastalıklara karşı 
türler üretilmeye başlandı. Bundan dolayı 
AR-GE merkezinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle Balıkesir’de ol-
ması çok değerli. Çünkü burası tohumcu-
luğun tam merkezi konumunda. Yaklaşık 
800 çiftçimizle 30 bin dekar alanda yıllık 
16 bin ton sertifikalı tohum üretiyoruz. Bu 
AR-GE merkeziyle beraber tescil edilmiş 
daha nice sertifikalı tohumlar üreteceği-
mize inanıyorum” dedi.

TÜRKIYE’NIN EKSIĞI 
YOK, HATTA FAZLASI 

VAR
Kaymakam Görgülüarslan ise yaptığı 

konuşmada çiftçileri bilimle buluşturma 
gayreti içinde olduklarına dikkat çekerek 
şunları söyledi:

“Bu açılış ilçemiz açısından çok özel, 
çok anlamlı. Çünkü bu ilçenin en önemli 
tarımsal varlığı olan Altınova’da bulunuyo-
ruz. Bu beldemiz bizim ilçemizin toplam 
tarımsal potansiyelinin çok önemli bir kıs-
mını üstleniyor. Türk çiftçisinin de bilim 
adına, en iyi, en yüksek verimi elde etme 
adına bilgiyle buluşması gerektiğini düşü-
nenlerdenim. Dünya tarımında herkesin 
konuştuğu ülkelerden hiçbir eksiğimiz 
yok. Hatta fazlamız var. Bizim çiftçimizi bu 
anlamda donatmamız gerekiyor. Bilimsel 
gerçeklerle insanımızı, tarımımızı buluş-
turmak adına gayretlerimiz var. Bugün 
burada AR-GE merkezimizi açıyoruz ve 
tohumculuğumuzun geliştirilmesi adına, 
çiftçimizin ve ülke tarımının bilimle bu-
luşturuyoruz.”

DAHA ÇOK KAT EDECEK 
YOLUMUZ VAR

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Ta-
rım Kredi Kooperatiflerinin; Merkez Birli-
ği, 17 bölge birliği, 1615 kooperatifi ve 25 
şirketiyle birlikte yaklaşık 40 milyar liralık 
bir büyüklüğe sahip, 810 binden fazla orta-
ğıyla Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu 

olduğunu söyledi. Tarım Kredinin temel 
kuruluş misyonunun ortaklarına ve ülke 
çiftçisine, başta tarımsal girdilerin tedariği 
olmak üzere, hem üretim öncesi, hem de 
üretim sonrasında destek vermek oldu-
ğunu belirten Poyraz “Türkiye’de tarımsal 
girdi sağlayan sanayi kuruluşları arasında 
ilk 500’e giren, başta bitki beslemede GÜB-
RETAŞ, bitki korumada TARKİM,  sula-
ma sistemleri ve seracılıkta İmece Plastik, 
yemde TK YEM ve tohumculukta da TA-
REKS olmak üzere ciddi bir yapılanmamız 
var. Yakın zamanda özellikle tüketici tara-
fındaki kabiliyetimizi artırmak için çalış-
malara başladık. Tarım Kredi Birlik A.Ş. 
olarak şirket yapılanmamızı, çiftçilerimiz-
den aldığımız ürünleri işleme ve işletme 
noktasında yürütürken daha sonrasında 
TK Market ve Pazarlama A.Ş.’yi de bu yıl 
başından itibaren geliştirme gayreti içerisi-
ne girdik. Tarım Kredi şu anki durumuyla 
aslında bir eli üreticiyle buluşmuş vazi-
yette, diğer eli de tüketiciye ulaşmak için 
uzanmış durumda. Daha çok kat edecek 
yolumuz var.” dedi.

ARZ GÜVENLIĞI IÇIN 
HER TÜRLÜ TEDBIRI 

GELIŞTIRMELIYIZ  
Tarımsal üretimde her şeyin başının 

tohum olduğunu kaydeden Poyraz, “Do-
layısıyla bizim tohum konusunu ihmal 
etmememiz gerekir. Hele ki pandemi süre-
ci bize şunu gösterdi; her ülke şartlar zor-
laştıkça, liberal felsefe, uluslararası ticaret, 
rekabet hukuku, dış ticaret vesaire tanım-

larla belirlenmiş olan sorumluluklarını bir 
tarafa bırakıp önce can sonra canan anla-
yışıyla kendi ülkelerinin çıkarlarını önce-
leyecek politikalar uyguladılar. Tarımsal 
üretim ve gıda arz güvenliğinin sağlanması 
noktasında da ülkeler kendi önceliklerini 
belirlediler ve bütün bu kabul edilmiş olan 
uluslararası anlaşmalara bağlanan bir ta-
kım kural ve kaideleri bir tarafa bıraktılar. 
Şu anlaşıldı; biz Türkiye olarak ne yaparsak 
yapalım, kendi arz güvenliğimizi sağlamak 
noktasında her türlü tedbiri geliştirmemiz 
gerekli.  Bunun da başlangıç noktası to-
hum ve tohumculuk” diye konuştu.

TOHUMCULUK MILLI 
BIR MESELE

TAREKS’in 40 yıllık bir geçmişe sahip 
olduğunu vurgulayan Poyraz “Bu 40 yıl-
lık geçmişe baktığımız zaman ciddi bir 
mesafe almışız. Sadece buradaki üretim 
tesisimiz değil, ülkemizin dört bir ta-
rafında tohumculuk anlamında tescil 
edilmiş 70’in üzerinde tohumlarımız 
var. Yurtiçi, yurtdışı pazarlarda satışa da 
sunduk. Ama daha çok çalışmamız ge-
rekiyor. Özellikle bu pazarın çok uluslu 
şirketlerin tekelinde olması, bizim bu işi 
sadece ticari bir gereklilik olmaktan öte 
aynı zamanda da bir milli mesele olarak 
görmemizi mecbur kılıyor. Biz TAREKS 
Tohumculuk ve Tarım Kredi Kooperatif-
leri olarak tohumculuğun gelişmesi anla-
mında yerli ve milli ürünlerimizin hem 
yurtiçi, hem de yurtdışı pazarda geliştiril-
mesi noktasında üzerimize düşen her ne 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TAREKS 
A.Ş, tohumculukla ilgili alt yapısını güçlendirmek amacıyla 
Balıkesir Altınova’da AR-GE merkezi açtı. Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bu pazarın çok 
uluslu şirketlerin tekelinde olması, bizim bu işi sadece ticari 
bir gereklilik olmaktan öte aynı zamanda da bir milli mesele 
olarak görmemizi mecbur kılıyor.” dedi.

B

Poyraz: Tohumculuğu milli bir mesele olarak görüyoruzPoyraz: Tohumculuğu milli bir mesele olarak görüyoruz TEKNOFEST TEKNOFEST 
tarımda yeniliklere tarımda yeniliklere 

öncülük ediyoröncülük ediyor
Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, 
tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarış-
maları ile yeni başlıklar açıyor. Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri teknoloji şirketi TARNET, etkinlik kapsamında 
tarım teknolojileri alanındaki tecrübesini katılımcılarla 
paylaşarak tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesine 
ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) 
ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde 
gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya 
kuruluşları ve üniversitelerin destekle-
riyle düzenlenen TEKNOFEST Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21-26 
Eylül tarihleri arasında yeniden İstan-
bul’da gerçekleşecek.

Etkinlikte bu yıl, tarım yöntemlerine 
etki eden sorunların çözümü ve zor-
luklar ile kolay mücadele edebilmek ve 
tarım teknolojileri marifetiyle verimli-
liği artırmak için; Tarım Teknolojileri 
Yarışmaları ve Tarımsal İnsansız Kara 
Aracı yarışmaları düzenlenecek. Sel, 
orman yangınları, kuraklık, susuzluk, 
kıtlık ve bağlı salgın hastalıklar, iklim 
değişikliği gibi konuların ele alınacağı 
yarışmalar paydaş kurum TARNET’in 
desteğiyle yapılacak.

2021’DE YENI REKOR 
2021 yılında toplamda 35 farklı kate-

goride gerçekleştirilecek olan festivalde, 
2020 yılında 763 takım başvurusu ile 
rekor kıran Tarım Teknolojileri Yarış-
maları, 2021 yılında da bir rekora imza 
atarak 1069 başvuru aldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve 

teknoloji festivali TEKNOFEST kapsa-
mında gerçekleştirilen etkinliklere 2019 
yılında 1 milyon 720 bin kişi katılmış ve 
rekor kırılmıştı. Ülkemizin ve dünyanın 
ilgi ile takip ettiği TEKNOFEST tekno-
loji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 
84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin 
genç başvuruda bulundu.

Milli-yerli yeni, özgün projelerin ve 
teknolojilerin yarışacağı TEKNOFEST 
finalinde, İKA (insansız kara aracı) 
yarışmasında 22 finalist ve TT (tarım 
teknolojileri) yarışmasında 75 finalist 
İstanbul’a gitmeye hak kazandı. Tarım 
Teknolojileri yarışmaları ile gıda arz 
güvenliğimize yerli ve milli olarak katkı 
sağlanacak. TEKNOFEST 2021’de de-
receye giren takımlara 4 Milyon TL’nin 
üzerinde para ödülü verilecek. TAR-
NET’in desteğiyle düzenlencek olan 
Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışma-
sı’nda birinci olan ekibe 30 bin TL, ikin-
ciliğe 20 bin TL, üçüncülüğe 10 bin TL, 
Tarım Teknolojileri Yarışması’nda ise 
birinci olan ekibe 15 bin TL, ikinciliğe 
10 bin TL ve üçüncülüğe 5 bin TL para 
ödülü verilecek.

Detaylı bilgi için;
www.tarnet.com.tr/teknofest
https://teknofest.org/yarismalar.html

varsa yapıyoruz. Burası daha da gelişecek, 
ileride sürdüreceğimiz AR-GE çalışma-
ları açısından bir merkez olacak. Çünkü 
bir tarafta ıslah merkezimiz var, bir tarafta 
tohum üretim tesisimiz var, bir tarafta da 
laboratuvarımız var. Dolayısıyla Altınova 
bu anlamda bizim için, tohumculuğun ge-
lişimi noktasında önemli bir merkez” ifa-
delerini kullandı.

TARKES Genel Müdürü Topsakal, yap-
tığı konuşmada Türkiye’nin hemen hemen 
bütün bölgelerinde tesisleştiklerini söyledi. 
Topsakal, “Yaklaşık olarak 40 bin tonluk 
üretim ve depolama kapasitesine sahip. 
Üretimin yanında bir de ıslah programı-

mı, AR-GE programı gerekiyordu. Bu tesis 
aynı zamanda 2016 yılında tohum kalite 
laboratuvarını kurarak üretmiş olduğu-
muz tohumların analiz ve sertifikasyon 
yetkisini de almış bulunmaktayız. Üretti-
ğimiz tohumlukları sadece Türkiye’de sat-
mıyoruz. Özellikle Azerbaycan, Gürcistan, 
Özbekistan, Kazakistan, Hırvatistan, Irak 
ve Suriye’ye yaklaşık 500 bin dolarlık satış 
gerçekleştirdik. AR-GE Merkezinin kurul-
ması ve yetkisinin alınmasıyla ıslah ve çeşit 
geliştirme çalışmalarına daha fazla yatırım 
ve proje yapılacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, AR-GE 
merkezini gezerek incelemelerde bulundu. 

TAREKS, tohumculuk alt yapısını güçlendirmek için Balıkesir Altınova’da AR-GE merkezi açtı...

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü 

Dr. Fahrettin POYRAZ
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Üreticinin yeni alternatif ürünüÜreticinin yeni alternatif ürünü  
LAVANTA

Alternatif ürün düşüncesiyle son yıllarda ekilen lavanta 
bahçeleri çiftçiler için yeni gelir kaynağı oldu. Geleneksel 
tarımdan yeni ürünlere yönelen üreticiye bu süreçte en 
büyük desteği Tarım Kredi Kooperatifleri veriyor.  

Ülke genelinde Merkez Birliği, 17 
bölge birliği ve 1615 kooperatifle 
teşkilatlanan Türkiye’nin en büyük 

çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri, 
tarımsal üretimin her alanında çiftçilere 
destek oluyor. Dünyadaki son gelişmeleri 
takip eden Tarım Kredi Kooperatifleri, ye-
nilikçi ve ihtiyaca yönelik çözümleriyle de 
çiftçilerin yanında yer alıyor. Tarımsal gir-
di temini ve çiftçilerin uygun koşullarla fi-
nansmana erişiminin sağlanması yanında, 

el emeği ürünlerin de pazara ulaştırılması 
konusunda hizmet veren Tarım Kredi, ay-
rıca üreticilerin emeklerinin güvence altına 
alınması amacıyla sigorta desteği de veriyor.

Sigortacılık alanında gerçekleştirdiği ba-
şarılı çalışmalarla adından söz ettiren Şan-
lıurfa Bölge Birliği, bu alanda kurumun 
sektöre bakışını değiştiren adımlar atıyor. 
Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, 
özellikle son iki yılda elde etmiş oldukları 
başarının temelinde; kooperatif ve böl-

ge birliği personelinin yakalamış olduğu 
uyum ve sinerjinin yattığını belirterek “Sa-
dece tarımsal üretimde değil, aynı zamanda 
elementer branştaki göze çarpan bu üretim 
artışı ilerleyen günlerde de hız kesmeden 
devam edecek” dedi. 

TARIM KREDI ORTAKLARINA 
MAKSIMUM FAYDA

Bereket Sigortanın tarım sigortaları, ha-
yat sigortası ve tüm elementer branşlarda 

her türlü sigortacılık hizmetini sunduğunu 
kaydeden Onkun, “Bu alanda da her geçen 
gün güçlenerek ortaklarımıza maksimum 
fayda sağlamaya devam ediyoruz. Bölge 
Birliğimizin faaliyet alanında yer alan tüm 
kooperatif çalışma sahasında il, ilçe, kasa-
ba ve köylerde ortak ve diğer üreticilere; 
değişen mevsim koşullarına bağlı oluşan 
risklerin tarımsal ürünlere etkisi, taşınır ve 
taşınmaz varlıklarının karşı meydana ge-
lebilecek rizikolar, kendisi ve ailesinin kar-
şılaşacağı tehlikeleri yüz yüze görüşmeler 
sayesinde anlatıyoruz.

TARSİM, elementer, hayat ile OKS ve 
BES gibi devlet destekli hayat dışı sigorta-
cılık faaliyetlerinin yanı sıra tüm sistemleri 
sosyal sorumluluk bilinciyle üreticilerimize 
aktarıyoruz. Sigortacılık faaliyetlerini sade-
ce poliçe satışı olarak görmeyip, yöre insa-
nına aynı zamanda sigortanın “Trafik ve 
Kasko”dan ibaret olmadığını aslında karşı-
laşılabilecek tüm riskler için bir sigorta sis-
teminin olduğu vurgusunu da yapıyoruz.” 
diye konuştu.

ÜRÜN YELPAZEMIZI 
GENIŞLETIYORUZ

Son iki yılda ciddi anlamda üretimler 
yaptıklarına vurgu yapan Onkun, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Her geçen gün hem sigorta branş ba-
zında üretim yelpazesini genişletiyor, hem 
de üretimleri artırıyoruz. Tarımsal Sigor-
talara ek ortakların araç, traktör, biçerdö-
ver ve konut/DASK poliçelerinin yanı sıra 
ortak-çiftçi dışında sektörde paydaş olan 
olmayan tüm gerçek/tüzel kişiliklere de bu 
anlamda hizmet veriyoruz. Bunun ilk sin-
yallerini Adıyaman ilimizde faaliyet göste-
ren ve Türkiye genelinde büyük üretim çap-
lı iplik fabrikasına yangın branşında işyeri 
paket poliçesi ile verdik. Ayrıca tüm sigor-
tacılık branşlarında da üretim yapıyoruz.

Ayrıca yurtiçinde faaliyet gösteren şirket-
lerin teminat veremediği ancak yerli şirket-
lerin yurtdışından teminata aldığı veya ala-
bileceği riskler için de sürekli olarak paydaş 
kurumlar, gerçek ve tüzel kişilikler ile de bu 
anlamda dirsek temasında bulunarak bun-
ların Tarım Kredi Kooperatifleri kalite ve 
güvencesi ile iştiraki Bereket Sigorta & Be-
reket Emeklilik ve Hayat A.Ş tarafından te-
minat altına alınması noktasında da sürekli 
olarak istişarede bulunuyoruz.”

Şanlıurfa Bölgeden sigortacılık atağıŞanlıurfa Bölgeden sigortacılık atağı

Antep Karası Üzümü Kooperatif Marketlerde
Tarımsal üretimin her aşamasında or-

taklarının yanında yer alan Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri, yıl boyunca ta-
rımsal üretimin bütün aşamalarında oldu-
ğu gibi ürün değerlendirme faaliyetleriyle 
hasat sonrası da çiftçilere destek veriyor.

Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa As-
lan, ürün alım çalışmalarına hız kesmeden 

devam ettiklerini, ürün değerlendirme 
faaliyetleriyle çiftçilerin pazar kaygısı duy-
madan üretim yapmalarını sağladıklarını 
belirterek, “İslahiye bölgesinde bulunan 
Boğaziçi Tarım Kredi Kooperatifi aracılı-
ğıyla üreticiden aldığımız Antep Karası yaş 
üzümleri, Tarım Kredi Kooperatif Market-
lerin raflarına ulaştırmaya başladık.” dedi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi-
ne bağlı Boğaziçi beldesinin 
önemli katma değerlerinden 
olan Antep Karası yaş üzümü, 
Kooperatif Market raflarında 
müşterilerle buluştu.

Lavanta bahçelerinin sahibi Hakan 
Turgut, tarım turizmi yönünden 

oldukça ümitli. Üretim yaptıkları tarla-
ları İpsala Sınır Kapısına uzanan Tekir-
dağ-Malkara yolu üzerinde yer alıyor. 
Tarlanın Marmara Denizi boyunca 
uzanan Ganos Dağları’na ve aşağısın-
daki göl manzarasına sahip oluşu bu-
rayı bir çekim merkezi haline getirmiş. 
Çiçeklenme döneminde ziyaretçi kabul 
ediyorlar. Hatta fotoğraf ve klip çekim-
leri için şimdiden kapılarını çalan çok 
kişi olmuş bile. Birkaç yıl içinde tarla-
nın çok daha görkemli hale gelmesi ile 
tarım turizmi için girişimlerini çeşitlen-
direceklerini dile getiren Hakan Turgut, 
lavanta bahçesinin yanına çilek bahçesi 
de kurmayı planlıyor. Yine Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin desteğini almak iste-
yen Turgut, bahçeye gelen misafirlerin 
çilekleri, kendilerinin bahçeden toplaya-
rak,  kazancını çeşitlendirmeyi planladı-
ğını kaydetti. 

Tarım Kredi olarak her zaman ortak-
larının yanında yer aldıklarını belirten 
Ferhadanlı Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü Erdinç Yarar ise ortaklarının 
kendilerine gelen taleplerini mevzuat 
çerçevesince değerlendirip gerekli des-
teği verdiklerini söyledi. Yarar, “Son 
yıllarda çiftçilerimizin tarımda alter-
natif ürün arayışları var. Ortağımız 
Kamil Turgut da oğlu Hakan ile bize 
gelerek lavanta yetiştiriciliği yapmak 
istediklerini söylediler. Biz de koopera-
tif olarak gerekli araştırmaları yaparak 
teknik ve finansal destek sağladık. Kısa 
sürede emeklerinin karşılığını almaya 
başladılar. Bu hem bizim için hem de 
ortaklarımız izin son derece sevindiri-
ci oldu.  Bölgedeki bir çok üretici için 
bu durum örnek oluşturdu. Turgut 
ailesi önümüzdeki yıl lavanta bahçe-
lerinin yanına çilek bahçesi yapmayı 
planlıyor. Bu konuda da gerekli desteği 
vereceğiz” diye konuştu.  

Tarım Kredi Kooperatifleri Şan-
lıurfa Bölge Birliği, son yıllarda 
çiftçilere sağladığı destek ya-
nında sigortacılık alanındaki 
başarılarıyla da adından söz 
ettiriyor. Tarım Kredi iştirakle-
rinden Bereket Sigorta öncü-
lüğünde tarım sigortaları baş-
ta olmak üzere tüm elementer 
branşlarda sigortacılık hizmeti 
veren Şanlıurfa Bölge Birliği, 
bu anlamda 2020 yılında gös-
terdiği başarılı performansı 
2021 yılında da sürdürüyor.

Tarım Kredi alternatif ürün için ortaklarını desteklemeyi sürdürüyor

Tarım Krediyle yeni bir 
iş birliği daha…

Tekirdağ’da üreticilerin son yıllarda 
yetiştirme kolaylığı ve ekonomik 
getirisi dolayısıyla tercih ettiği ve 

kıraç arazilerin değerlendirilmesi için 
ekimi yapılan lavanta bitkisinin çiçek aç-
masıyla tarlalarda görsel şölen yaşanıyor.

Bölgede son yıllarda 1200 dekar alan-
da lavanta ekimi yapıldı. Sadece tarımsal 
üretim olarak değil turizm açısından da 
değer kazanan lavanta tarlaları büyük bir 
ilgi görüyor. Turistlerin ilgi odağı olan 
rengarenk lavanta tarlaları fotoğraf tut-
kunlarının da adresi durumuna geldi.

Tekirdağ’daki mor renkli lavanta tarla-
larına aileleriyle gelen vatandaşlar burada 
bol bol fotoğraf çektirerek, hafta sonu do-
ğanın ve renk cümbüşün tadını çıkarıyor. 

Tarım Kredi Kooperatifleri de Tekir-
dağ’da son yıllarda başlayan alternatif 
ürün ile ilgili girişimde bulunan çiftçileri 
desteklemeyi sürdürüyor. Çiftçinin alter-
natif kazanç olarak gördüğü lavanta tar-

laları için ortaklarına hem finans hem de 
teknik destek sağlıyor.

Tekirdağ’a bağlı Karahisarlı köyünde 
ailesiyle geleneksel tarım yapan Ferha-
danlı Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Ha-
kan Turgut(34), 3 yıl önce ektiği lavanta 
fidelerinden kazanç sağlamaya başladı. 

Kendisine bu süreçte en büyük yardımı 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiğini 
belirten Turgut, “3 yıl önce geleneksel ta-
rım yaparken, ailemi ikna ederek lavanta 
ekmeye karar verdik. Ancak bu konuda 
pek bilgim yoktu ve ne yapacağımı bilmi-
yordum. Tarım Kredi ortağı olduğumuz 
için teknik destek aldık. Bulgaristan’dan 
lavanta fideleri getirdik. 6,5 dönümde la-
vanta ektim. Fidelerini toplayıp, sıkım ya-
pıyorum. 70 litre yağ çıkıyor ve ortalama 
500-600 TL arasında litresini satıyorum. 
Bu tıbbi lavanta ilaç sanayinde daha çok 
kullanılan bir yağ. Kendi kozmetik mar-
kamızı da oluşturup, kazancımızı artır-

maya başladık. Lavantadan çok memnu-
num.” dedi. 

Tarlaların ikinci sene görselliğinin çok 
daha iyi hale geldiğini dile getiren Turgut, 
“Tarlamızı ziyarete açtık. Güzel dekoras-

yonlar yaptık. Günde ortalama 500 ile 800 
kişi ağırlıyoruz burada. İnsanlar burada 
çardağımızın altında çayını kahvesini içi-
yor. Güzel fotoğraflar çekiliyorlar. Manza-
ramız da zaten muhteşem” diye konuştu. 

Ferhadanlı  Tarım Ferhadanlı  Tarım 
Kredi Kooperatifi Kredi Kooperatifi 
Ortağı Ortağı 
Hakan TURGUTHakan TURGUT

Ferhadanlı  Tarım Ferhadanlı  Tarım 
Kredi Kooperatifi Kredi Kooperatifi 

Müdürü Müdürü 
Erdinç YARARErdinç YARAR
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Tarım Kredispor Kulübü, kur-
duğu iddialı takım ile top başı 

yaparak Ankara U19 Ligi 2021-
2022 sezonu öncesi hazırlıklarına 
başladı. Genç Takım Teknik Direk-
törü Fahrettin İrkin ve Altyapı So-
rumlusu Tayfun Doğan idaresinde 
antrenman yapan futbolcular, düz 
koşu ile çalışmalara başladı. Daha 
sonra futbolcular açma-germe ha-
reketleri ve top kapma çalışması 
yaptı. Antrenmanın son bölümü ise 
taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi. 

Tüm futbolcuların katıldığı 
antrenmanı Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz ve Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa da takip 
etti. Poyraz, sezon açılışı dolayısıy-
la yapılan hazırlık maçına katıldı.

Geçtiğimiz sezon pandemi ne-
deniyle liglerin oynanmadığını 
hatırlatan Tarım Kredispor Klüp 
Başkanı Davut Arpa, “Takımı-
mız önceki sezon Ankara Amatör 

Spor Kulüpleri Federasyonu U19 
1. Ligi 4.Grup’ta ligi 31 puan ve 33 
gol averajıyla şampiyon tamamla-
dı. Pandemi nedeniyle ne yazık ki 
geçen sene sahalardan uzak kaldık. 
Ancak takımımız oldukça iddia-
lı. Tayfun Doğan yönetimindeki 
altyapımız oldukça güçlü, seçme-
ler zamanı oldukça iyi çalıştık. 
Antrenör olarak da takımı yine 
bizlere çok şeyler katan Fahrettin 
İrkin hocamıza teslim ettik. Genç 
ve dinamik yönetim kurulumuz 
ile uyum içinde çalışıyoruz. Bu yıl 
amacımız gençlerimizi daha fazla 
sportif aktivitelerle buluşturmak, 
kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya 
çalışmak, en önemlisi de fair-play 
ruhu çerçevesinde hareket etmek 
ve şampiyon olmak” diye konuştu.

Hazırlık maçında oynayan Ge-
nel Müdür Poyraz da futbolculara 
2021-2022 sezonunun sağlıklı ve 
başarılı geçmesi temennisinde bu-
lundu.

Erzurum, Samsun ve TrabzonBölge Bir-
liklerinde Kovid-19 tedbirleri kapsa-

mında düzenlenen mülakatlarda başarılı 
olan adaylar, belirlenen illerdeki bağlı koo-
peratiflerde Ziraat Mühendisi ve Koopera-
tif Görevlisi olarak görev alacak.

ERZURUM BÖLGE BIRLIĞI
Erzurum Bölge Birliği hizmet binasında 

düzenlenen mülakat, oluşturulan iki ayrı ko-
misyonla yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa’nın baş-

kanlığını yaptığı komisyonda Bölge Müdürü 
Mustafa Demir ve Bölge Müdür Yardımcısı 
Özkan Yıldırım komisyon üyesi olarak görev 
aldı. İnsan Kaynakları Daire Başkanı Eyüp 
Doğan’ın başkanlığını yaptığı komisyonda ise 
İnsan Kaynakları Müdürü M. Fatih Arslan ve 
Bölge Müdür Yardımcısı M. Agah Ayık ko-
misyon üyesi olarak görev yaptı.

SAMSUN BÖLGE BIRLIĞI
Samsun Bölge Birliği hizmet binasın-

da düzenlenen mülakat, oluşturulan iki 

ayrı komisyonla yapıldı. Tarım Kredi 
Genel Müdür Yardımcısı Davut Ar-
pa’nın başkanlığını yaptığı komisyonda 
Bölge Müdürü Erol Apaydın ve İnsan 
Kaynakları Müdürü Muhammed Fatih 
Arslan komisyon üyesi olarak görev aldı. 
İnsan Kaynakları Daire Başkanı Eyüp 
Doğan’ın başkanlığını yaptığı komisyon-
da ise Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet 
Karagaytan ve Eğitim Müdürü Fatih Şa-
hin komisyon üyesi olarak görev yaptı. 
Samsun Bölge Birliğine bağlı koopera-
tiflerde istihdam edilmek üzere, açılan 
ilan doğrultusunda başvurularını yapan 
adaylardan, yapılan inceleme ve değer-
lendirmeler neticesinde 66’sı mülakata 
katılmaya hak kazandı.

TRABZON BÖLGE BIRLIĞI
Trabzon Bölge Birliği hizmet binasında 

düzenlenen mülakatta, Tarım Kredi Genel 

Müdür Yardımcısı Davut Arpa komisyon 
başkanı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Eyüp Doğan ve Bölge Müdürü Osman 
Tomruk komisyon üyesi olarak görev yap-
tı. Trabzon Bölge Birliğine bağlı koope-
ratiflerde istihdam edilmek üzere, açılan 
ilan doğrultusunda iş başvurularını yapan 
adaylardan, yapılan inceleme ve değerlen-
dirmeler neticesinde 36’sı mülakata katıl-
maya hak kazandı.

Tarım Kredi Bölge Birliklerinde Tarım Kredi Bölge Birliklerinde 
mülakat heyecanımülakat heyecanıTarım Kredispor Genç Takımı, 2021-2022 

sezonunu Ankara Anıttepe Spor Tesislerinde 
gerçekleştirilen törenle açtı.

Tarım Kredispor sezonu açtıTarım Kredispor sezonu açtı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerinde 
istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat 
Mühendisi kadroları için düzenlenen yazılı sınavlarda 
başarılı olan adayların mülakatları yapıldı.
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Türkiye’nin çeltik ihtiyacı-
nın önemli bölümünün kar-
şılandığı İpsala’da, üretici-
nin Mayıs ayında başlayan 
mesaisi devam ediyor. Su 
dolu çeltik tarlalarına saba-
hın ilk ışıklarıyla giren üre-
ticinin yanında Tarım Kredi 
yer alıyor. 

Malkara ilçesinde tarım alanlarının verimi 
Türkiye ortalamasının oldukça üstünde. İlçede 
tarım ve hayvancılık oldukça iyi durumda. İlçe-
de elde edilen sütlerden yapılan kaşar ve peynir 
çeşitleri büyük talep görüyor. Özellikle Malkara 
eski kaşarı coğrafi işaret almış durumda. Nedim 
Yıldırım, bölgenin en önemli hayvancılık işlet-
mesinin sahipleri arasında yer alıyor. 

Geniş ve verimli topraklara sahip Trakya Böl-
gesinde tarımsal üretim kadar hayvancılık 
yapan üretici sayısı da oldukça fazla durum-

da. Özellikle Malkara ilçesinde tarım sektörünün 
içinde hayvancılığın payı yüzde 50’nin üzerinde. 
Türkiye’de bu oran yüzde 25 civarında. Malkara 
denince süt ürünlerinin kalitesi ve lezzeti ön plana 
çıkıyor.  Büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt ile 
yapılan ürünler coğrafi işaret almış durumda. 

Hayvancılık ve süt üretimine bağlı olarak kurul-
muş irili ufaklı süt işletmelerinin çoğunluğu Malka-
ra’da bulunuyor. Üretilen süt ürünlerinin içinde  en 
önemlisi ve en tanınmışının “Malkara Eski Kaşar 
Peyniri” olduğu ve yıllar önce Evliya Çelebi’nin de 
seyahatnamesinde Malkara eski kaşar peynirinden 
bahsettiği biliniyor. 

ÜRETICI TARIM KREDI YEMI 
TERCIH EDIYOR

Malkara kaşarının bu kadar lezzetli oluşunda 
bölgenin iklim koşulları kadar hayvanlara verilen 
yemler de etkili durumda. Üreticiler özellikle bölge-
de Tarım Kredi Yemi tercih ederek yıllardır oluşan 
lezzetin aynı şekilde kalmasını sağlıyor. 

Bölgenin önder çiftçilerinden aynı zamanda Mal-
kara Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Nedim Yıldı-
rım(56), kullandıkları yemin kalitesinin hayvanları 
açısından son derece önemli olduğunu söyledi. 

“ARADIĞIM KALITE TARIM 
KREDI YEMDE VAR”

50 büyükbaş hayvanının olduğunu ve süt üretimi 
gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldırım, “Hayvancılı-
ğın yanında tarım da yapıyorum. Arazilerimin bü-
yük bir bölümünü hayvanlarımın yem 
ihtiyacını karşılamak için 
ekiyorum. 

Ben daha fazla süt üretimi peşindeyim. Bu neden-
le kaliteli yemin dışında başka yemler benim ahır-
larımdan içeri giremez. Kendimde kaba yemin en 
kalitesini yapmaya çalışıyorum. Sürekli araştırma 
içerisindeyim.” dedi.

Tarım Kredi yemlerinin aradığı kalitede olduğu-
nu belirten Yıldırım, hayvanları Tarım Kredi yem ile 
beslediklerinde sütün kalitesinde ve miktarında artış 
olduğunu söyledi. 

“KALITELI YEM KALITELI SÜT”
Yıldırım, “Kaliteli yem kaliteli süt demektir. Sü-

tümüz kaliteli olunca bölgenin en leziz peynirleri 
yapılıyor. Mandıralar da bizden aldıkları sütten çok 
memnunlar. Bu sütlerden yapılan peynirleri pazara 
sunduklarında emsallerinden daha pahalı satabi-
liyorlar. Bölgemizde ana yollar üzerinde kurulan 
tesislerde bu ürünler satılıyor. Türkiye’nin her ta-
rafında burada imal edilen ürünler satılıyor. Bazen 
insanlar bu ürünleri alabilmek için yol kenarlarında 
konvoylar oluşturuyor. Biz hem sütü hem de imal 
edilen peynir ve kaşarı satmakta asla sıkıntı yaşamı-

yoruz.” diye konuştu.
Günlük 450 litre süt üretimi olduğunu 

vurgulayan Yıldırım, hayvan başına alınan 
23 litre sütün 10 litresinin üreticinin karı 
olduğunu ve süt veriminin artışıyla karın 
da yükseldiğini kaydetti.

“TARIM KREDIYLE 
KARLI BIR ALIŞVERIŞ 

YAPIYORUM”
Tarım Kredi Kooperatifleriyle kar-

lı bir alışverişinin olduğunu ifade 
eden Yıldırım, “Son 10 yıldır Tarım 
Krediyle çalışıyorum. Beni ilgilen-
diren tüm hizmetlerinden fayda-

lanıyorum ve çok memnunum. Ve-
resiyenin rahat döndüğü bir yapı var. Paran yoksa 

kimden ne alabilirsin? Ancak Tarım Kredide vadeli 
her şeyi alabiliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Üreticinin tercihi: Üreticinin tercihi: 
Tarım Kredi YemTarım Kredi Yem

Bereket sembolü, birçok kültürde 
“yaşamın özü” olarak kabul gören 
ve Türkiye’de sofralarımızın baş 

tacı olan pirincin tarladaki hikayesi de-
vam ediyor.  Trakya’da sınırın sıfır nok-
tasında çeltik tarlalarından elde edilen 
prinç, Meriç nehrinin suyuyla büyütülüp  
Türkiye’nin büyük bir bölümünde satışı 
yapılıyor.

PIRINÇ, TARIMSAL 
EKONOMIYE BÜYÜK 

KATKI SAĞLIYOR
Arazi koşulları sayesinde pirinç yetiş-

tirmeye elverişli toprakların olduğu Yu-
nanistan sınırındaki topraklarda yetişen 
pirinç, Türkiye’de yenen iki kaşık pirincin 
bir kaşığını oluşturuyor. Edirne’ye bağlı 
İpsala’nın eğimli arazilerinde tava yapma-
ya gerek kalmadan daha az su kullanımıy-
la çeltik ekimi yapmak mümkün. Su tasar-

rufu sağlanırken çeltik ekilen alanlar çok 
daha fazla genişletilebiliyor.

Tarımsal ekonomiye büyük bir kat-
kı sağlayan çeltik üretiminin yüzde 43’ü 
Edirne, yüzde 19’luk kısmı ise İpsala’da 
gerçekleştiriliyor.  Bölgedeki çiftçilerin ne-
redeyse tamamı çeltik üretimiyle geçimini 
sağlıyor. 

TÜKETICININ BÜYÜK 
BIR TALEBI VAR

İpsala’da üretilen pirinçlerin ülke genelin-
de büyük bir pazara sahip olduğunu ifade 
eden Yenikarpuzlu Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı Hüseyin Bayraktar(50), “Yoğun ola-
rak bölgemizde yetiştirilen Luna, Cammeo, 

Osmancık, Rekor, Baldo ve benzeri çeşitler 
ülke genelinde ciddi bir tüketici talebiyle kar-
şılanıyor. Uzun yılların tecrübesiyle üretilen 
beyaz altın pirincimizin lezzeti ve kalitesiy-
le kendisini ispatlamıştır. Pirincimiz her yıl 
arazi, verim, kalite ve pazar değeri açısından 
yükselmeye devam eden önemli bir milli ser-
vettir.” diye konuştu.

Sadece kendi köylerinin arazilerinde yak-
laşık 80 bin dönüm çeltik ekimi yapıldığını 
belirten Bayraktar, Mayıs ayında başlayan 
ekilişlerin 15 Eylül’den sonra hasat edileceği-
ni söyledi. 

Bayraktar, “Biz iddia ediyoruz. Trakya Böl-
gesinin en lezzetli pirinci burada yetişiyor. 
Toprağın özelliği daha lezzetli ürün yetiştir-
memizi sağlıyor. 80’li yıllarda karpuz ağırlıklı 
ekilirdi buralarda şimdi herkes çeltik ekiyor. 
Tüccarlar ürünlerimizi tarlamızda satın alı-
yor.” dedi. 

EN BÜYÜK HIZMETI 
TARIM KREDI VERDI

Geçen yıl yetiştirdiği ürünleri Tarım Kredi 
Kooperatiflerine verdiğini vurgulayan Bay-
raktar, “Tarım Kredi piyasaya girdiği zaman 
fiyatlarımız daha yukarı çıkıyor ve sadece Ta-
rım Krediyle çalışan değil çalışmayan üretici 
de kazanıyor. Bu yılkı ürünlerimi de Tarım 
Krediye vereceğim. O nedenle ekim yapmak 
artık benim için daha güvenli. Bütün girdi-
lerimi de Tarım Kredi karşılıyor. Çiftçiye en 
büyük hizmeti Tarım Kredi vermiştir. Ben 
1993 yılında ortak oldum ve o yıldan beri bu-
nun şahidiyim” şeklinde konuştu. 

Malkara  Tarım Malkara  Tarım 
Kredi Kooperatifi Kredi Kooperatifi 

Ortağı Ortağı 
Nedim YILDIRIMNedim YILDIRIM

Yenikarpuzlu  Tarım Kredi  Yenikarpuzlu  Tarım Kredi  
Kooperatifi Ortağı Kooperatifi Ortağı 
Hüseyin BAYRAKTARHüseyin BAYRAKTAR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde özellikle büyükbaş 
hayvan yetiştiriciliği ön plana çıkıyor. 95 işletme-
nin bulunduğu Malkara’nın Gözsüz köyünde süt 
üretimi yapan yetiştiricilerin en büyük yardımcısı 
Tarım Kredi Kooperatifleri oluyor.

Çeltik ambarı Ipsala’da üreticinin Çeltik ambarı Ipsala’da üreticinin 
yoğun mesaisi Tarım Krediyle sürüyoryoğun mesaisi Tarım Krediyle sürüyor

İpsala’nın bereketli 
çeltik tarlaları çiftçiler 

tarafından ilaçlanarak, 
gübre atılıyor. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardım-
cısı Davut Arpa, İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Eyüp Doğan ve Eğitim Müdürü Fatih Şahin ile bir-

likte Samsun Bölge Birliğine bağlı Saraydüzü, Durağan, 
Boyabat, Sinop, Gerze, Gökçeboğaz ve Bafra Tarım Kredi 
Kooperatiflerini ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Merkez Birliği Heyeti, 
Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın’dan faaliyetler hak-
kında bilgi aldı ve personel ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet 
Karagaytan da hazır bulundu.

Tarımsal ürünlerin katma değerinin 
artırılarak markalaşmasını sağlamak 

amacıyla Adıyaman’da kurulacak Tarım 
Mükemmeliyet Merkezi ortaklık proto-
kolü, Adıyaman Valiliği’nde Vali Mahmut 
Çuhadar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve 
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kı-
lınç arasında imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza törenine;  
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdür Yardımcısı Davut Arpa, TK Birlik 
Genel Müdürü Mehmet Güneş, Şanlıurfa 
Bölge Müdürü Aytaç Onkun, İl Özel İdare 
Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Or-
man İl Müdürü Nurettin Kıyas ve İpekyolu 
Kalkınma Ajansı Adıyaman Koordinatörü 
Onur Yıldız da iştirak etti.

ÜRETIM VE DEPOLAMA 
KAPASITELERI ARTIRILACAK
Adıyaman’da kurulacak Tarım Mükem-

meliyet Merkezi ile bölge için önem arz 
eden tarımsal ürünlerin katma değerinin 
artırılması, markalaşması, pazarlama faa-
liyetlerinin gerçekleştirilmesi ve istihdam 
olanaklarının sağlanması hedefleniyor. 
Yine proje kapsamında, tarımsal ürünlerin 
katma değerini artıracak üretim tesislerin 
kurulması, (Badem işleme ve sebze meyve 
kurutma tesisi) tarımsal ürünlerin ömrünü 

uzatacak şekilde soğuk hava deposunun 
geliştirilmesi ve tarımsal üretimin temelini 
oluşturan fide üretimine ilişkin koşulların 
iyileştirilerek yerli fide üretiminin geliştiril-
mesi planlanıyor.

İşbirliği kapsamında TK Birlik’in Adıya-
man’da bulunan özellikle bölgede üretimi 
yapılan badem ürününün işlenerek katma 
değerli ürüne dönüştürülmesi amacıyla ba-
dem yağı, badem unu, badem ezmesi, file 
badem üretimi yapan Badem İşleme Tesisi-
nin kapasite, verimlilik ve çeşit artırımıyla 
pazarda ivme kazanılması sağlanacak.

Bununla birlikte, bölgenin yerel ürün-
leri arasında yer alan Trabzon hurması, 
nar, üzüm, biber ve sair ürünler için kapa-
lı alanı 1.500 metrekare olacak şekilde, ısı 
pompası ve mikrodalga teknolojisi içeren 
meyve sebze kurutma tesisi inşa edilecek. 
Ayrıca Bölgenin ihtiyacı olan badem, Trab-
zon hurması, nar, ceviz, zeytin vb. fidanlar 
başta olmak üzere domates, biber, patlıcan 
vb. sebze fidelerinin üretildiği tesiste yıl ba-
zında 1 milyon adet fidan ile 4 milyon adet 
sebze fidesi yetiştirilmesi planlanıyor. Tesis-
te, çimlendirme odası, tohum ekme maki-
nesi, aşı makinesi vb. teknik tarım mater-
yalleri de yer alacak. Depolama konusunda 
duyulan ihtiyaç ve teknolojik gereksinimin 
karşılanmasıyla pazarda çeşitliliğin artması 
hedefleniyor.

“ADIYAMAN BIR TARIM 
KENTIDIR”

Adıyaman’da tarım sektöründe istihda-
mın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve 
üreticilerin birim alandan elde ettikleri kat-
ma değerin arzu edilen seviyelere yükseltil-
mesine katkı sağlamak amacıyla kurulacak 
olan Tarım Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili 
bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, “Bilindi-
ği gibi Adıyaman bir tarım kentidir. Adıya-
man Türkiye genelinde badem üretiminde 
1. sırada, nar üretiminde 9. sırada, Antep 
fıstığı ve Trabzon hurması üretiminde de 
4. sırada yer almaktadır. Bu ürünlerin hepsi 
artı değer üretebilecek ürünler. Tarım Kredi 
Kooperatifimizin Kâhta ilçemizde işleme 
tesisi bulunuyor. Onun devamı niteliğinde 
Adıyaman’a kazandırdığımız Tarım Mü-
kemmeliyet Merkezi projemiz bulunmak-
tadır. Tarım Mükemmeliyet Merkezi Proje-
si kapsamında yıllık 500 bin ton kapasiteli 
badem işleme tesisi, 1 ton kapasiteli soğuk 
hava deposu, yıllık 135 ton kapasiteli meyve 
ve sebze kurutma tesisi ve 5 milyon fide ve 
fidan üretebilecek bir sera olacak. Bu tesi-
simizi Tarım Kredi Kooperatifleri işletecek. 
Bugün ortaklık protokolünü imzalayacağız. 
İnşallah bu proje Bakanlığımızda son onay-
dan geçtikten sonra imar planları yapılarak 
temelini atacağız. Gelecek yıl inşallah hiz-
mete geçecek diye umut ediyorum” dedi.

“BADEMI, IÇ PIYASAYA 
VE DIŞ PAZARA 
TAŞIYACAĞIZ”

Tarım Mükemmeliyet Merkezi Proje-
sinin kolektif bir proje olduğunu belirten 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz ise “Tarım Kredi Ko-
operatifleri olarak bu proje ile amacımız, 
Adıyaman’ın önde gelen ürünlerinden olan 
bademin katma değerini yüksek bir ürün 
haline dönüştürüp iç piyasaya ve dış pazara 
taşımaktır. Dünya ile rekabet edebilecek ka-
litede ürünlerimiz var. Adıyaman’da gerekli 
alt yapının kurulması, markalaşmasının 
sağlanması ve tanıtımının yapılması gere-
kiyor. Biz bugün burada bu protokolü im-

zalayarak önemli bir adım atmış olacağız. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştirakleri 
olarak biz de üzerimize düşeni yapıp, bu 
ürünün hem katma değere dönüştürülmesi 
hem de markalaşması için önümüzdeki sü-
reçte tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. 
Bugün Türkiye genelinde 450 civarından 
perakende sektöründe bir market yapılan-
mamız var. İnşallah bunu daha ileri rakam-
lara taşıyacağız” diye konuştu.

“AMACIMIZ BADEM 
ÜRETIMIN DAHA DA 

ARTIRMAK”
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman 

Kılınç da, şunları ifade etti: “Bu proje,  Adı-
yaman bademinin katma değerini yüksek 
bir ürüne dönüştürme noktasında çok ciddi 
bir atılım. Bu proje memleketin hem eko-
nomisine hem de istihdamına önemli kat-
kılar sunacak bir proje. Amacımız badem 
üretimin daha da artırmaktır.”

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Kalkın-
ma Ajansları Genel Müdürümüzün des-
teğini arkamıza alarak bu önemli projeyi 
ilimize kazandırmış olduk. Bu projenin 
işletmesini de Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürlüğümüz yapacak. Adıya-
man pek çok üründe Türkiye genelinde ilk 
10’larda yer alan bir ilimiz. Bu projeye emek 
veren Sayın Valimize, Sayın Belediye Başka-
nımıza ve tüm paydaşlara çok teşekkür edi-
yorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mahmut 
Çuhadar ve Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ile Beledi-
ye Başkanı Süleyman Kılınç arasında Tarım 
Mükemmeliyet Merkezi işbirliği ve ortaklık 
protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol sonrası Vali Mahmut 
Çuhadar,  Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Belediye 
Başkanı Süleyman Kılınç’la birlikte Kahta 
OSB’de hizmet veren Tarım Kredi iştiraki 
TK Birlik’e ait Badem İşleme Tesisini ziya-
ret ederek üretim aşamaları hakkında bilgi 
aldılar.

Genel Müdür Yardımcısı Arpa’dan Samsun Bölgeye ziyaret Tarım Mükemmeliyet Merkezi 
Ortaklık Protokolü Imzalandı

Şahinbey’de çiftçilere 
60 bin adet Atak-S 
yumurta tavuğu dağıtıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa, Samsun Bölge Birliği 
faaliyet alanında yer alan kooperatiflerde ince-
lemelerde bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri ile Adıyaman “Tarım 
Mükemmeliyet Merkezi” iş 
birliğinde gerçekleştirilecek 
projeler için ortaklık protokolü 
Adıyaman Valiliği’nde imza-
landı. Proje ile yöre çiftçisinin 
ürünleri, katma değeri yük-
sek ürünler haline getirilerek 
bölgenin kalkınmasına katkı 
sağlanacak.

Çiftçilere ve hayvancılığa verdiği desteklere 
devam eden Şahinbey Belediyesi, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş bir-
liğinde 4 bin çiftçiye 60 bin adet Atak-S yumurta 
tavuğu dağıtımı yaptı.

Tedariki Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge 
Müdürlüğü ile yapılan tavukların ilk dağıtımı Şahin-

bey İlçesi Serince ve Sarısalkım Mahallesinde gerçekleş-
tirildi. Dağıtımı yapılan Atak-S yumurta tavuğu bölge 
çiftçileri tarafından yoğun ilgi gördü. 

Düzenlenen tavuk dağıtımı törenine Gaziantep AK 
Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Şahin-
bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, 
kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“GÜZEL VE ÖNEMLI PROJELER”
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü 

Mustafa Aslan, bu projede bulunmaktan gurur duyduğu-
nu ifade ederek, şunları aktardı: “Üreticiye sağlam, güve-
nilir, kaliteli ürünleri sorunsuz bir şekilde teslim etmeyi 
hedefliyoruz. Çiftçiler dağıtımı yapılan hayvana bakım kı-
lavuzunu iyi incelemeli ve tavukların bakımlarında hassas 
olmaları gerekiyor. Şahinbey Belediyesi güzel ve önemli 
projelere imza atıyor. Biz de bu projelerin içinde olmak-
tan mutluluk duyuyoruz. Şahinbey ilçesinde yapılan pro-
jelerden gerçekten önemli sonuçlar alındı. Bu anlamda 
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve bu 
dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçileri-
mizin bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum.” dedi.
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Son dönemde kuraklık, düzensiz ve dengesiz yağışlar, ani sıcaklık değişimleri gibi olumsuz iklim 
şartlarının tarımsal üretim üzerindeki etkileri giderek artmakta, bu gelişmelerin neden olduğu 
abiyotik faktörler yüksek verimli ve üstün kaliteli mahsul hasadını engellemektedir. Dengeli bitki 
besleme abiyotik faktörlerin yönetiminde etkili yöntemlerden biridir. 

Hububat yetiştiriciliğinde taban 
gübrelemesinin önemi 

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Ekim dönemi yaklaşan buğday ve arpa yetiştiriciliğin-
de toprak analiz sonuçlarına göre oluşturulacak gübreleme 
programı ile dengeli besleme yapılması mahsul verim ve ka-
litesinde üreticilere avantajlar sağlayacaktır. Analiz amacıyla 
toprak numunesi ekimden 1-1,5 ay önce alınmalıdır.

Hububat yetiştiriciliğinde taban gübrelemesi azotlu güb-
releme kadar önemli bir konudur. Toprak numunesi alına-
rak analiz sonucu toprakta belirlenen besin maddeleri mik-
tarlarına göre sulu tarım yapılan yerlerde 14 kg, kuru tarım 
alanlarında ise 10 kg kadar fosforlu gübreleme yapılmalıdır. 
Yine toprakta bulunan değerlere göre sulu tarım yapılan 
yerler için 7 kg, kuru tarım yapılan yerlerde ise 4 kg kadar 
potasyum besini verilmelidir. Ülkemizin tarım topraklarının 
içerdiği organik madde düzeyi düşük olduğundan azot besin 
elementi sulu tarım alanlarında 16 kg, kuru tarım alanların-
da ise 10 kg’a kadar uygulanabilir.

Üreticilerimizin kuraklık ve yüksek maliyetler nedeniyle 
hububat ekimleri ile birlikte taban gübresi kullanımından 
imtina ettikleri yıllarda sakınılan/kaçınılan oranlarla doğru 
orantılı olarak rekoltelerde kayıplar meydana gelmektedir. 
Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde bitkilerin beslenirken top-
raktan kaldırdıkları bitki besin maddelerinin tarımsal üre-
timin sürdürülebilir olması için eksilen miktar kadar besin 
maddelerinin tekrar toprağa verilmesi gerektiği bilimsel bir 
gerçektir. Yoğun tarımsal faaliyet yapılan topraklarda bu du-
rum daha önemli hale gelmektedir.

400 kg verim ortalamasına göre buğday bitkisinin toprak-
tan kaldıracağı besin maddesi miktarı tablodaki gibidir. 

Bütün tarımsal ürünlerin beslenmesinde olduğu gibi hu-
bubat yetiştiriciliği için de doğru gübrelerle yeterli ve dengeli 
gübreleme yapılmalıdır. Üretici alışkanlıkları gereği hububat-
ta taban gübresi olarak DAP, 20.20.0 ve 20.20.0+Zn gübreleri 
kullanılmaktadır. Son zamanlarda destekleme oranının art-
ması nedeniyle az da olsa organomineral gübreler de hubu-
batta taban gübresi olarak tercih edilebilmektedir. 

GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge çalışmaları neticesinde bilimsel ve-
riler ve Türkiye topraklarının genel yapısını dikkate alarak 
geliştirdiği bitkiye özel taban gübrelerinden SÜPER EKİN 
2010 yılından bu yana hububat üreticileri tarafından beğeni-
lerek kullanılan bir üründür. Hububat 
bitkilerinin bitki besin maddesi ihtiyaç-
ları göz önüne alınarak dizayn edilen 
SÜPER EKİN, besin maddelerini den-
geli bir şekilde içermesinin yanı sıra iki 

besinli klasik kompoze gübrelerden farklı olarak potasyum, 
kükürt ve çinko besin maddelerini de bünyesinde bulundu-

rur. Çinko, hububat bitkilerinde kardeşlenmeyi 
teşvik etmekte aynı zamanda kaliteyi arttırmak-
tadır. Bitkiler tarafından azottan sonra en fazla 
alınan besin maddesi olan potasyum da SÜPER 
EKİN gübresi içeriğinde mevcuttur. 

SÜPER EKİN hem sulu hem de kuru tarım 
alanlarında kullanılabilecek bir başlangıç güb-
residir. Aşağıdaki tabloda ortalama şartlarda 

SÜPER EKİN’in sulu ve kuru koşulda kullanım miktarı ve 
uygulama zamanı verilmektedir. 

Ekimle birlikte veya ekimden hemen önce tohum derinli-
ğine uygulanabilecek granül formda taban gübresidir. Güb-
reden azami faydanın sağlanabilmesi için önerilen ortalama 
oranlarda ekimle veya ekimden önce toprağa karışması sağ-
lanmalıdır. 

Ülkemizde buğday verim ortalamaları 2020 yılı TÜİK 
verilerin göre yaklaşık 300 kg şeklindedir. 300 kg verim or-
talamasına göre SÜPER EKİN uygulama önerisi aşağıdaki 
gibidir.

Selçuk YILMAZ

Selçuk YILMAZ

GÜBRETAŞ  

GÜBRETAŞ  

Ziraat M
ühendisi

Ziraat M
ühendisi

Besin Maddesi         Buğday - Sulu                  Buğday - Kuru
Azot          12 kg/da                  10 kg/da
Fosfor          10 kg/da  8 kg/da
Potasyum          8 kg/da  8 kg/da

BUĞDAY BITKISININ BESIN MADDESI IHTIYACI

Arazi Durumu   Miktar (kg/da)    Uygulama Zamanı
Sulu    30                      Ekimle birlikte 
Kuru    24 - 25      Ekimle birlikte 

SÜPER EKIN (13.25.5+10(SO3)+ME) UYGULAMA ÖNERISI




