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Tarım Krediden 9 ayda
1,6 milyar liralık ürün alımı
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Ortak Kart’la hizmet
çiftçinin ayağında
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Ar-Ge serasıyla
katma değer artacak
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Ortak Kart’la
Kart’la hizmet çiftçinin ayağında
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GÜBRETAŞ’tan tarımın
geleceğine destek

rtaklarımızın Teşkilatımız aracılığı ile kullandıkları ayni ve
nakdi kredi işlemlerini daha
hızlı ve güvenli yapabilmelerinin yanı
sıra sahada da gerçekleştirilebilmesini
sağlayan Ortak Kartın dağıtımları yurt
genelinde sürüyor. Pilot bölge olarak
belirlenen Trabzon’un ardından sırasıyla Gaziantep, İzmir ve Antalya bölge
birliklerindeki ortaklara kartların dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca, Sakarya ve
Tekirdağ Bölge Birliklerimizde de kart
dağıtımı süreci başlatıldı. Tarım Kredi
ortaklarına kartların dağıtımının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
ve PTT A.Ş. işbirliği ile başlatılan Tarım
Kredi Ortak Kart Projesi ile birlikte 9
milyon evrakın israf olması önlenirken;
çiftçimizin hayatı kolaylaşacak, kurumsal verimlilik ve karlılık artacak. 550 bin

çiftçi ortağımızın yararlanacağı Ortak
Kart sisteminin sağladığı ileri teknoloji
ile hizmet çiftçimizin ayağına götürülecek.

“MALİYETLERİ
AŞAĞIYA ÇEKME
GAYRETİNDEYİZ”
Ortak Kart sisteminin ülke tarımı
açısından önemini değerlendiren Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bugün
baktığınızda değişen çağın, dijitalleşen
ortamın çiftçimizin, vatandaşımızın
hayatını kolaylaştırma anlamında bir
fırsata dönüştürülmesinde bu çalışma
son derece önem arz ediyor. Şu anda
tarım sektöründe şikayet ettiğimiz hususlar verimlilik ve maliyetlerin yüksekliği. Dolayısıyla biz şu anda her türlü
fırsatı verimliliği arttırma, maliyetleri aşağıya çekme anlamında kullanma gayreti
içerisindeyiz.
Bu bir adım, başlangıç ve temel.
Bundan
sonraki
adımlar bu temelin
üzerine inşa edilecek.
Bundan sonra atılacak
olan adımlarda sadece
Ortak Kart kullanımı
değil, yine cep telefonuna uyumlu programlar ile
birlikte oradan işlemler yapmak, sipariş vermek ve e-ticaret anlamında yapılan ticaretin
aynı zamanda tarım sektörüne
taşınması gündeme gelecek” diye
konuştu.
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Tarım Kredi Kooperatifleri olarak
çiftçilerimizin girdi tedarikini karşılarken, çiftçilerimizin ürettiği ürünleri
işletip pazara arz etme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Poyraz,
“Önümüzdeki dönem özellikle tüketici
haklarının korunması, gıda arz güvenliğinin sağlanması noktasında sözleşmeli tarımın ve planlı üretimin daha
çok tartışıldığı ve uygulamaya geçildiği dönem olacak. Özellikle sözleşmeli
tarım uygulamasının yaygınlaşması
durumunda yaptığımız bu çalışma çok
daha önem arz edecek. Bundan sonra
Türkiye genelinde yapılmış olan her
türlü üretim, pazarın ihtiyaçları çerçevesinde bir sözleşmeye bağlanmış olarak yapılacağı için iş ve işlemlerin kayıt
altında, dijital ortamda yapılması son
derece önem arz edecek. Bu çalışma bu
anlamda temel bir alt yapı oluşturuyor”
şeklinde konuştu.

HEDEF ÇİFTÇİNİN
YÜKÜNÜ
HAFİFLETMEK
Dijital dönüşüm süreciyle ürün ve
hizmetlerini çağın gereklerine göre yenileyen Tarım Kredi Kooperatifleri, mesai
yükünü azaltan, kaynak israfını önleyen,
işlem sürecini hızlandıran çalışmalarıyla
hizmetlerine sürat, kalite ve verimlilik
getiriyor.
Dağıtım çalışmaları süren Ortak Kart
Projesiyle amaç çiftçimizin yükünü hafifleterek üretime katkı sunmak. Hali
hazırda Tarım Kredi Kooperatiflerinin
ayni ve nakdi kredi onaylarındaki senet
süreçleri, Ortak Kart’ın sağladığı pratik
çözümlerle ortadan kalkıyor.
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arım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı
ve ziraat mühendisliğini teşvik etmeyi amaçlayan
GÜBRETAŞ, yeni eğitim yılında burs hakkı kazanan
öğrencilere 9 ay boyunca destek sağlayacak. GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na, 23 Ekim 2020 günü gece yarısına kadar www.gubretasegitimbursu.org internet adresi
üzerinden başvuru yapıldı.
Ülkemizin bitki besleme sektöründe ilk şirketi olan
GÜBRETAŞ, tarımda verimliliği artırmak için bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ederken, diğer yandan tesis yatırımlarını ve
çiftçilere rehberlik eden bilinçli tarımı yaygınlaştırma
faaliyetlerini sürdürerek öncü rolünü geleceğe taşıyor.
GÜBRETAŞ, 2007 yılından beri ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli
sayıda çiftçi çocuğuna geri ödemesiz burs desteği veriyor. Sektördeki akademik çalışmaların desteklenmesi
amacıyla GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nun 2017 yılında
genişletildi. Böylece ziraat alanında lisansüstü eğitim
gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de burs desteğinden yararlanabiliyor.
2020-2021 öğrenim döneminde lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 350 TL, tezli yüksek
lisans öğrencileri için 700 TL ve doktora öğrencileri
için 1.050 TL olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim
Bursu’na başvurular tamamlandı. Öğrenim dönemi
boyunca 9 ay ödemenin yapıldığı GÜBRETAŞ Eğitim
Bursu başvuru sonuçları ise 13 Kasım 2020 tarihinde
şirketin internet sitesinden (www.gubretas.com.tr)
açıklanacak.
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Tarım Krediden 9 ayda 1,6 milyar
liralık ürün alımı
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, kurum olarak, kooperatiflerin hizmet alanlarının
genişletilmesi, gelirlerinin artırılması, iştiraklerin ve işbirliği yapılan kurumların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ürün değerlendirme çalışmalarına yoğunlaştıklarını
söyledi. Son yıllarda kooperatiflerce alımı
yapılan ürünlerin çeşitliliği ve alım miktarlarının katlanarak arttığını belirten Poyraz,
“Bunda planlı üretim ve yaptığımız kurumsal işbirliklerinin büyük payı var” dedi.
Girdi tedariği noktasında ciddi bir kabiliyete sahip olduklarına dikkat çeken Poyraz, “Başta gübre ve tohum olmak üzere
ilaç, yem ve diğer tarımsal girdilerde çiftçi
ortakların ihtiyaçlarını ve bunun finansmanını karşılıyoruz. Bunun yanında üretilen ürünlerin pazara taşınmasında da
çiftçilere yardımcı oluyoruz. Yaklaşık 300
çeşit ürünü çiftçi ortaklarımızdan alarak
pazara taşıyoruz. Son 3 yılı karşılaştırdığımızda, 2018’de 9 aylık dönemde ortaklarımızdan aldığımız ürün tutarı yaklaşık
540 milyon lira civarındayken 2019’un
aynı döneminde bu rakam 880 milyon liraya çıktı. Bugün itibarıyla bu yılın 9 aylık
döneminde rakam 1 milyar 600 milyon
lirayı geçti. Bu sene kendimize 2,5 milyar
liralık bir hedef koyduk. 2 milyar liralık
eşiği inşallah geçeceğiz.” diye konuştu.

YERLİ VE KALİTELİ
ÜRÜNLER 29 BİN
MARKETTE

Geçen yılın tamamında toplam 1 milyar 250 milyon liralık alım yaptıklarını
anımsatan Poyraz, şu değerlendirmede
bulundu:
“Burada esas amacımız, bir taraftan üreticimizin malını değerinde alıp pazara taşırken öbür taraftan da kendi şirketlerimiz
uhdesinde açtığımız marketlerimize ve
anlaşmalı olduğumuz yaklaşık 29 bin markete bu ürünleri taşıyarak piyasada üretici
ile tüketici arasında bir bağ kurmak. Belli
oranda gücümüz nispetinde regülasyon
sağlama ve daha da önemlisi doğal, kaliteli ürünleri en makul fiyatlarla tüketiciye
ulaştırma gayreti içindeyiz. Buna devam
edeceğiz. Burada kendimize hedef olarak
5 milyar lira rakamını koyduk. Birkaç yıl
içinde rakam buralara taşınacak.”

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM
ARTARAK DEVAM
EDECEK
Poyraz, piyasada zaman zaman fiyat
dalgalanmaları olabildiğine işaret ederek, Tarım Kredi’nin ürün alımı yaparken
sözleşmelere bağlı kalarak çiftçiyi mağdur
etmemeye gayret gösterdiğini dile getirdi.

Geçen yıl salçalık domates sözleşmeleri
imzaladıklarını hatırlatan Genel Müdür
Poyraz, şunları kaydetti:
“Geçen sene bu domateslerin kilogramını
57 kuruştan alma taahhüdünde bulunduk.
Bu sene tabi yaşanan sıkıntılardan dolayı
fiyatlar bir dönem 33 kuruş bandına düşmüş olmasına rağmen biz sözleşmemizdeki
fiyatın arkasında durduk. Zarar etme pahasına 57 kuruştan sözleşmelerimizdeki ortaklarımızdan üretilmiş ürünün tamamını
piyasadan çektik. 2020 yılı için hedeflenen
2,5 milyar TL’lik ürün alımının 1 milyar

TL’lik kısmı sözleşmeli üretim modeli kapsamında yapılmakta. Biz bu yola çıkarken
üretimde planlama yoluyla hem üretimde
kaynak tasarrufu ve verimlilik hem de artan
kazançla üretimde sürekliliği hedefliyorduk. Aldığımız sonuçlar bizim doğru yolda
olduğumuzu gösterir nitelikte. Sözleşmeli
üretim çalışmamız artarak devam edecek.”
Sözleşmeli alımların dışında da Ürün İhtisas Borsası fiyatlarının altına inmediklerini
vurgulayan Poyraz, mümkünse bu fiyatın
da bir miktar üzerinden alım yapmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Şahinbey Belediyesi tohum dağıtım töreni
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aziantep Şahinbey Belediyesi tarafından, çiftçilere 3 bin 430 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu
dağıtımı gerçekleştirildi.
Dağıtım töreninde konuşan Tarım
Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge
Müdürü Mustafa Aslan, “Gaziantep belediyelerimiz Türkiye’deki diğer belediyelere belediyecilik hizmetleri haricinde
tarımsal hizmetler konusunda da örnek

teşkil edecek şekilde çalışmakta olup,
belediyelerimizin çiftçimizin yanında olması ve her konuda çiftçimize destek vermesi bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor.
Bu desteklerinden dolayı Türkiye’nin en
büyük çiftçi ailesi olarak Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve bu dağıtımda emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum.’’
ifadelerini kullandı.
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Tarım Krediden çiftçilere
“Bereketli Kredi”
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redi borçlarını zamanında ödeyen ortaklara teşekkür mahiyetinde “Bereketli Kredi” adı altında sunulan proje kapsamında
Tarım Kredi ortakları 10 bin TL’ye kadar
faizsiz kredi kullanabilecek.
Gerekli şartları taşıyan ortaklara, 2021
yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde
kullandırılacak Bereketli Kredi ile çiftçilerimize yeni bir kaynak sunulmuş olacak.
Tohumdan sofraya tarımsal üretimin
her aşamasında ülke tarımının en büyük
destekçisi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçimizin yükünü hafifletecek
yeni bir kredi imkanı getiriyor. 850 bin ortağıyla Türkiye’nin en büyük çiftçi kurulu-

şu Tarım Kredi, ortaklarının borç ödeme
alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu
düzenli olarak ödeyen ortakların teşvik
edilmesi amacıyla “Bereketli Kredi” adı
altında yeni bir kredi ürünü geliştirdi.

ÇİFTÇİLERİMİZE YENİ
KAYNAK

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tarımsal
üretimde devamlılığı sağlamak ve üreticinin yanında yer almak üzere Tarım Kredi
olarak her zaman taşın altına ellerini koyduklarını, bu amaçla da ortaklarına yeni bir
faizsiz kredi ürünü sunduklarını söyledi.

Üreticilerin karşılaştığı en önemli sorunların başında finansman maliyeti geldiğine
işaret eden Poyraz, “Genel ekonomik dalgalanmaların sonucu olarak zaman zaman
eleştirilerle karşılaşsak da Tarım Kredi
olarak her zaman üreticimizin yanında
olduğumuzu gösteriyoruz. Uygulamaya
aldığımız Bereketli Kredi ile de ortaklarımıza yeni bir kaynak oluşturduk. Ayrıca
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız
görüşmeler çerçevesinde de indirimli kredi
kullanımlarını, ayni kredi kullanımı noktasında sabit oranlı krediye dönüştürdük. Şu
anda ortaklarımız yüzde 7 oranıyla yıllık
kredi kullanarak tarımsal girdilerini temin
edebiliyorlar.” dedi.
Bereketli Krediden 2019 yılında 10 bin
TL ve üzerinde ayni kredi kullanmış ve
borçlarını zamanında ödeyen ortaklarının
yararlanacağını belirten Poyraz, “Başlattığımız Bereketli Kredi projesi ile çiftçimiz bir
nebzede olsa rahatlayacaktır” diye konuştu.

Bereketli Kredi Tarım Kredi ortaklarının faizsiz olarak tohum, gübre, zirai ilaç,
yem ve akaryakıt (motorin) kullandıklarında yararlanabileceğini ifade eden Poyraz, şunları söyledi:
“Kapsama giren ortaklara kullandırılacak Bereketli Kredi tutarının belirlenmesinde 2019 yılında kullandırılan kredi
tutarları dikkate alınacak ve bu ortaklara
2019 yılında kullandıkları ayni kredi tutarlarının yüzde %10’una kadar oranlarda
Bereketli Kredi imkanı sağlanacak. Bereketli Kredi uygulamasından yararlanacak
ortaklarımızın, kredi kullandırılacak tarih
itibariyle TARSİM (tarım sigortası) yaptırmış olması gerekiyor. Gerekli şartları
taşıyan ortaklarımız, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde Bereketli Kredi
projesi kapsamında 10 bin TL’ye kadar faizsiz olarak kredi kullanabilecek. Gerekli
şartları taşıyan ortaklarımızı başvuru için
kayıtlı oldukları kooperatife bekliyoruz.”

Tarım Krediden afetten zarar gören çiftçilere destek
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ntalya’nın Kumluca ve Finike bölgelerinde yaşanan dolu ve fırtına sebebi ile birçok çiftçi ve
esnaf zarar gördü, kuvvetli rüzgâr nedeni ile
otobüs durağının altında kalan bir vatandaş
hayatını kaybetti. Tarım Kredi Kooperatifleri,
her daim çiftçilerin yanında durarak, zor günlerinde destek olmaya devam ediyor.
Antalya’nın Kumluca ve Finike bölgelerinde
yaşanan dolu ve fırtına sebebi ile seraları hasar
gören çiftçilere; İMECE Plastik sera örtülerinde yüzde 12, GÜBRETAŞ bitki besleme ve

TARKİM zirai ilaç gruplarında yüzde 15, fidelerde ise yüzde 12’ye varan indirim ve 4 yıla
kadar vade uygulanacak.
Ayrıca kredilendirme aşamasında da uygulanmakta olan sabit oranlı kredi devam etmekte olup, bununla birlikte şartları sağlayan
ortakların bu yıl kullanacakları kredilerin 10
bin TL’ye varan kısmı faizsiz kredilendirilecek.
Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal, Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan hortum ve
fırtınadan zarar gören çiftçilerin hasar tespit

süreçlerinde, çiftçilerin yanında bulunarak
gerekli desteğin verileceğini duyurdu. Zarar
gören bölge çiftçisine geçmiş olsun dileklerini

ileten Bölge Müdürü Kasal, “Çiftçimizin her
daim yanında olarak, zor günlerinde de onlara
destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
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GÜBRETAŞ Ar-Ge
serasıyla katma
değeri artıracak
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gerçekleştirdiği bu proje, tam da bu amaca hizmet ediyor. Yeni dönemde bitki besleme ürünleri alanında yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor.
Bu da üniversitelerle işbirliğini gerektiriyor. Sadece bitki besleme ve koruma ürünlerini çeşitlilik anlamında artırmak yetmez, aynı zamanda
bu sera gibi ortamlarda ve deneme arazilerinde
uygulamayı en iyi sonuç alana kadar gerçekleştirmek gerek. Asıl güç, yeni bir fikir ve değer
üretmekte. Ürettiğimizi aynı zamanda kanallar
açık tutarak noktasındaki kabiliyetimizi de ortaya koymalıyız. Üniversitelerimiz, hocalarımız
projelerimizle büyük bir heyecanla ilgileniyor.
Bu da bizi umutlandırıyor” dedi.

lkemizde bilinçli tarımı yaygınlaştırma ve
tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin öncü şirketi GÜBRETAŞ ile Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden Gebze Teknik Üniversitesi
(GTÜ) ile arasında üniversite - özel sektör işbirliğini sağlamaya yönelik adımlar, çok önemli bir
yatırımla meyvesini verdi.
GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi ve GTÜ Biyoteknoloji Enstiütüsü’nün koordinasyonuyla 2019 yılında iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kurulan Ar-Ge Serası, tarım
sektörünün geleceğine katma değer sağlayacak
önemli araştırma geliştirme faaliyetlerinin merkezi olmayı hedefliyor. Özel sektör – üniversite
iş birliği kapsamında çeşitli eğitim kurumlarıyla
ortak çalışmalar yürüten GÜBRETAŞ, ülkemizin
en hızlı gelişen araştırma üniversitelerinden biri
olan Gebze Teknik Üniversite (GTÜ) ile 2019’da
10 yıllık bir işbirliği protokol anlaşması imzalanmıştı. Üniversite ile gübre sektörünün öncü şirketi
GÜBRETAŞ tarafından imzalanan bu anlaşmanın ilk adımlarından biri venlo tipi cam Ar-Ge
Serası ile ortaya konuldu.
GÜBRETAŞ ile GTÜ arasında imzalanan protokol kapsamında, Biyoteknoloji Enstitüsü ile
geliştirilecek olan projeler ve prototip ürünlerin,
üniversite kampüsü bünyesinde kurulan Ar-Ge
Serası’nda ve ayrıca tahsis edilecek açık arazide
denemeler yapılması planlanıyor. Bu çerçevede
inşa edilen toplam 500 m2’lik seranın kurulumu
ortaklaşa karşılandı.
GÜBRETAŞ’ın Gebze Teknik Üniversitesi
(GTÜ) işbirliğiyle üniversitenin Gebze yerleşkesinde kurulan Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, düzenlenen törenle açıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
Türkiye’de Ar-Ge harcamalarına ayrılan bütçe
payında tüm dünyayı sarsan pandemi koşullarına rağmen artış yaşandığına dikkat çekerek
“Dönüşüm; geri beslemeli, açık, sistemik güçlük içeren, iş birliği ve disiplinler arası, sistematik, birlikte geliştirme ve ortak yeniliğe yönelik
olmalıdır. Yeni TÜBİTAK stratejik yaklaşımı
nitelikli bilgi ve nitelikli insan olarak iki anahtar kavramı öne çıkarmaktadır. Birlikte geliştirme ve etki odaklı yeni iş birliği modelleriyle
daha güçlü, hedef odaklı, yüksek katma değerli,
toplumsal ve ekonomik fayda sağlayan birlikte
başarma yaklaşımını öne almaktadır. Ar-Ge ve
yenilik çıktılarına, etkilerine odaklanarak ulusal hedefler doğrultusunda çıktıların toplumsal
ve ekonomik faydaya dönüşümünü esas alıyoruz” şeklinde konuştu.

“ASIL GÜÇ, YENİ BİR
DEĞER ÜRETMEKTE”

“İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÜZEL
BİR ÖRNEK”

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri ve GÜBRETAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, üretmek
için tüketmenin gerekli olmasına vurgu yaparak “Bilgi çağında teorik bilginin pratik uygulamalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bilginin
tüketilmesi noktasında kanalların açık olması
gerekir. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan
Tarım Kredi Kooperatiflerinin en önemli şirketi GÜBRETAŞ’ın Gebze Teknik Üniversitesi ile

Gebze Teknik Üniversitesi ve Biyoteknoloji
Enstitüsü hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr.
M. Hasan Aslan, “Bugün açılışını yapıyor olacağımız Cam Ar-Ge Seramız, bu Sanayi işbirliklerine çok güzel bir örnek teşkil etmekte olup, ülkemizin gözde kuruluşlarından GÜBRETAŞ’ın çok
değerli katkıları ile hayata geçmiştir. GÜBRETAŞ
ve Üniversitemiz arasında geçen sene imzalanmış olan iş birliği protokolünün ürünü olan bu
Ar-Ge Serası’nın ülkedeki nadir örneklerden ol-

AR-GE BÜTÇESİNDE
PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ

ması bizleri gururlandırmaktadır. Gerek Ar-Ge
Serası gerekse inşası yakın zamanda bitecek olan
Biyoteknoloji Enstitüsü Binası’nda kurgulanmakta olan Sanayi Ar-Ge Laboratuvarları ile, üniversitemiz ve enstitümüzün bilgi ve tecrübelerini
bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin hizmetine sunmak ve birlikte dünya çapında rekabet edebilir
ürünler geliştirmek için emek birliği yapmak en
büyük hedefimizdir” diye konuştu.

“TARIMDA ÖNCÜ OLMAK
İSTİYORUZ”
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise yaptığı konuşmada, “1952’de Adnan
Menderes döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla sektörün ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ, hep öncü olmak misyonuyla hareket
etmiştir. Motivasyonumuz öncelikle yüksek
tarımsal verimlilik için kaliteli ürünler üretip
çiftçiye ulaştırmanın yanı sıra öncüsü olduğumuz bilinçli tarımı yaygınlaştırma etkinlikleri
ve ar-ge faaliyetleriyle tarımdaki sorunlara çözümler üretmektir. Bu amaçla birçok saha çalışması yapmaktayız ama Ar-Ge çalışmalarının
akademik ayağının olmazsa olmaz olduğunu
kabul ediyoruz” dedi.
2017’den itibaren hız kazanan akademik işbirlikleri ve ar-ge faaliyetleri hakkında da bilgi
veren Genel Müdür Yumaklı, “Yenilikçi yöntem arayışlarımız 2018’de bizi Gebze Teknik
Üniversitesi’yle buluşturdu. Uzun görüşmeler
neticesinde 2019’da protokol imzaladık. ArGe Serası, bu protokolün sadece bir parçası.
Çok önemli bir konu olarak en büyük problemimiz uluslararası literatürü tarayacak insan
kaynağımız yok maalesef. Dolayısıyla açılışını
yapacağımız Ar-Ge serasının içeriği sadece
sera olmak değil; Gebze Teknik Üniversitesi
işbirliğiyle yürüttüğümüz diğer projelerle birlikte uluslararası literatürü araştırmaları takip
edecek insan kaynağını ortaya çıkarabilmeyi
amaçlıyoruz. Protokolü dosyalara mahkum etmeden tüm çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz.
Bu amaçla iş birlikleri oluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Gerek tarımın gerekse biyoteknolojinin ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik önemlerine dair farkındalığın giderek art-

tığı bugünlerde GÜBRETAŞ - GTÜ işbirliğiyle
kurulan ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde
hizmet verecek olan Ar-Ge serasında; başta
yeni nesil, çevre dostu ve yüksek etkili gübreler, mikrobiyal gübreler ve biyostimülantlar
olmak üzere yenilikçi bitki besleme ürünlerine
ve bitki koruma ürünleri de dahil olmak üzere
agrokimyasallara yönelik çalışmaların, biyofortifikasyon ve fonksiyonel ürün araştırmalarının,
bitki biyoteknolojisi, bitki fizyolojisi ve tohum
teknolojileri ile ilgili çalışmaların ve topraksız
tarım ve tıbbi ve aromatik bitki araştırmalarının
yürütülmesi planlanıyor.
Seranın özellikle üniversite- özel sektör iş
birlikleri ile geliştirilecek ve uygulanacak, çıktı
odaklı Ar-Ge projeleri için bir çekim merkezi
haline gelmesi, yenilikçi, yerli ve milli ürünler
ile Türkiye’de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım
araştırmalarına yön vermesi ve ulusal gıda ve
beslenme güvencemize önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara ev sahipliği yapması
amaçlanıyor. Bu doğrultuda sanayi ortaklı ArGe faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, yine
sanayici ve girişimcilere ürün etkinlik ve güvenlikleri ile ilgili test ve analiz hizmetleri verilecek.

TÜRKİYE’DEKİ SAYILI
SERALAR ARASINA GİRECEK
GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, ayrıca ilgili sektörlerin doktoralı Ar-Ge personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi de amaç edinerek ve GÜBRETAŞ işbirliği
dahilinde bu yıl kabul edilen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı projesi ile bu konuda da
önemli bir adım atmış oldu.
Kurulumu tamamlanan Venlo tipi cam sera,
modern iklimlendirme otomasyonu, LED aydınlatmaları ve hem topraklı hem de topraksız tarım
çalışmaları yapılabilmesine olanak tanıyan tasarımı ile dikkat çekiyor.
Hassas iklim kontrolü, sulamanın bulaşmaları
engelleyecek saf su ile yapılabilmesi, aydınlatma
sistemi sayesinde 4 mevsim deneysel bitkilerin
uluslararası literatürde kabul gören üst düzey standartlarda yetiştirilebilecek olması gibi özellikleri
ile ticari seralardan farklılaşan Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge serası, ülkemizdeki sayılı cam Ar-Ge
seraları arasında yerini aldı.
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Iğdır’da Tarım Kredi Kooperatifi
Melekli Hizmet Bürosu faaliyete başladı
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elekli Hizmet Bürosunun açılışını; Iğdır
Vali Yardımcısı Hasan Uğuz, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Muaz
Saka, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut
Arpa ve Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum
Bölge Müdürü Mustafa Demir birlikte yaptılar.
Açılış törenine; ayrıca Erzurum Bölge Birliğinden Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İntikam Güneş,
Denetçi Cemal Aras, Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmed Agah Ayık,
Iğdır, Aralık, Tuzluca ve Yaycı Tarım Kredi
Kooperatiflerinin yetkilileri ile çok sayıda
çiftçi ve davetli katıldı.
Açılış töreninde; Iğdır Vali Yardımcısı Hasan Uğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri yetkililerine Iğdır ilinde çiftçi ve ortaklara verilen

hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Genel
Müdür Yardımcısı Muaz Saka da; “Tarım
Kredi Kooperatifleri ortaklarına ve gerektiğinde diğer üreticilere yerinde ve etkin hizmet sunulması, faaliyetlerinin ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, asgari maliyetle azami
faydanın sağlanması amacıyla hizmet büroları açıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Melekli Hizmet Bürosu açılışında, Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Saka tarafından, Melekli Belediye Başkanı
Eray Çoşar’a katkılarından dolayı teşekkür
plaketi verildi.
Açılışın ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Saka ve Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İnsan
Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa tarafından, ürün değerlendirme kapsamında
alınan ürünlerin değerlendirildiği süt ve un
fabrikalarında incelemelerde bulunuldu.

Samsun Bölgeden
Rekor
Ürün
Alımı
T

Tarım Kredi
hububata ağırlık
verecek
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ürkiye’de üretilen çeltik, fındık ve mısırın
önemli bir bölümünün Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında bulunduğuna dikkat
çeken Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın;
“ Yapılan ortak ürün alımlarında ana misyonumuz tüketici ve üretici lehine fiyat istikrarı sağlamaktır. Bölgemizde üretilen ürün
yelpazesinin geniş olması sebebiyle, alımı
yapılan ürünlere her yıl yenileri eklenmektedir. Bu yıl ilk kez fındık alımı yapıyoruz.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin alım yapması fındık piyasasında fiyat belirleyici rol üstlenmesi anlamına gelmekte ve üreticilerimize fiyat avantajı sağlanmaktadır” dedi.

‘ÜRETİCİ ÇELTİK
ALIMLARIMIZDAN
MEMNUN’
Bölgedeki çeltik alımlarına da değinen
Apaydın, “Bölge birliğimiz genelinde
alımlar devam etmekte olup, alım fiyatımızı üreticilerimiz lehine olacak şekilde
belirliyoruz. Alım yaptığımız çeltik, Tarım
Kredi Birlik Bafra Pirinç Fabrikasında iş-

lenerek Tarım Kredi Kooperatifleri etiketiyle Türkiye’nin her yerinde sofralara
giriyor. Üreticilerimiz her karşılaştığımız
yerde çeltik alımlarından doğan memnuniyetlerini dile getiriyorlar” dedi.

‘SÖZLEŞMELİ ÜRETİM
GENİŞLEYECEK’
Bölge birliği olarak özellikle sözleşmeli
üretim modelinin üzerinde durduklarını
belirten Apaydın, “Sözleşmeli üretim modeli, üretici açısından satış riski olmadan
ürününü pazarlaması, tüketici açısından
gıda arz güvenliği, tarımsal endüstri açısından ise rekabet gücünü arttırıcı nitelikteki hammadde tedariki için son derece önemli. Bu model ile üretimin her
aşamasında bulunduğumuz gibi hasat
sonrasında da üreticilerimize fiyat ve alım
garantisi veriyoruz. Bu yıl sözleşmeli üretim modelini çeltik, kuru soğan, salçalık
domates ve biber gibi ürünlerde gerçekleştirdik. Sözleşmeli üretim gerçekleştiren
ortaklarımız, doğru tarım uygulamaları

Tarım Kredi Kooperatiflerinin
yatırımlarına da değinen Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, yakın zamanda Amasya
Taşova’da inşaatı tamamlanacak olan 8 bin tonluk çelik silo
ile bundan sonraki yıllarda
hububat alımlarının daha da
kolaylaşacağını ve hububat
alım miktarlarının daha da
artacağını belirtti.

ile kazandıkları verimden ve yaptığımız
ilave prim ödemelerinden oldukça memnun kaldı. Sözleşmeli üretim modelini
gelecek yıl daha fazla ortağımız ile birlikte
daha fazla ürüne yaymayı amaçlamaktayız” dedi.

TARIM KREDİ ORGANİK
YUMURTA DA MARKA
OLDU
Bölge Müdürü Apaydın, bölge birliği
koordinasyonunda Tekkiraz Tarım Kredi
Kooperatifi ile Ordu Organik Yumurta
Yetiştiricileri Birliği arasında yapılan ortak çalışma ile Ordu’da yumurta üreticilerinden alınan organik yumurtaların,
Organik Yumurta Yetiştiricileri Birliği
tesislerinde Tarım Kredi logosu ve markasıyla paketlenerek Tarım Kredi Kooperatif Marketler aracılığıyla tüketiciyle
buluştuğunu, bu şekilde organik yumurta
üreticilerinin pazar kaygısına son verdiklerini ifade etti. Tüketicinin de uygun
fiyatlı ve sağlıklı gıdaya ulaştığını, ayrıca

yumurta üreticilerinin yem ve canlı tavuk
taleplerinin de Tekkiraz Tarım Kredi Kooperatifi’nce karşılandığını vurgulayan
Apaydın, bu sayede iki kurumun karşılıklı
ticaret hacminin 5 milyon TL’yi bulduğuna işaret etti.
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Organik Yumurta Yetiştiren Üreticilerde

Tarım Kredi mutluluğu
´2UJDQLN <XPXUWD hUHWLPL
*HOLûWLULOPHVL3URMHVLµNDSVDPÖQGD  \ÖO |QFH 2UGX·QXQ
N|\OHULQGH GDøÖWÖODQ \DUND
WDYXNODUÖ UHWLFLQLQ XPXGX
ROGX

3URMH 7DUÖP .UHGL .RRSHUDWLÁHULQLQELU\ÖO|QFHGDKLOROPDVÖ\ODLYPHND]DQGÖ7DUÖP
.UHGL.RRSHUDWLI0DUNHWOHUGH
VDWÖOPDN ]HUH KDIWDOÖN 
ELQ RUJDQLN \XPXUWD WDOHEL
LVHUHWLFL\LPHPQXQHWWL

O

rdu’da “Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 5 yıl önce
üreticilere dağıtılan yarka tavuklarından
yıllık 16 milyon organik yumurta üretimi
hedefleniyor. Fındık ve kivi tarımının yaygın yapıldığı Ordu’da, yumurta üretiminin
artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar
meyvesini vermeye başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğu
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı(DOKAP) katkılarıyla başlatılan
“Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi
Projesi” çerçevesinde 5 yıl önce üreticilere
dağıtılan yarka tavuklarıyla birçok ilçede
tavuk çiftlikleri kuruldu. Fındık bahçelerinin içerisindeki çiftliklerde haftada 150 bin
organik yumurta üretilirken, Tarım Kredi

Kooperatiflerinin bir yıl önce projeye dahil
olması üretimin de iki kat artmasını sağladı.

ORGANİK
YUMURTALAR TARIM
KREDİ KOOPERATİF
MARKET RAFLARINDA
Özel sertifikasyon firmaları tarafından
üreticiden tüketiciye kadar tüm aşamaları kontrol edilen yumurtaların tanesi 60
kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlardan satılırken, Türkiye’nin farklı illerinde
bulunan Tarım Kredi Kooperatif Market
raflarında tüketiciyle buluşuyor.
Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, Ordu’da yumurta üreti-

mine serbest sistemle başladıklarını ancak
burada yaşanan pazar sorunu nedeniyle
bu konuda başarılı olamadıklarını söyledi. Daha sonra yeni bir proje kapsamında
organik yumurta üretimine geçtiklerini
anlatan Kaya, şu anda ilk etapta 45 işletme
kurduklarını ve bu işletmelerde de 500 ile
3 bin tavuk bulunduğunu belirtti.
Kaya, Ordu’daki tüm işletmelerde organik yumurta üretimi yaptıklarını ifade
ederek, “Bu organik yumurta üretiminde
Tarım Kredi Kooperatiflerinin devreye
girmesiyle Karadeniz ve Türkiye’de ses getirmeye başladık. Bu konuda daha da iddialıyız. Yıllık 16 milyon organik yumurta
üretimi hedefliyoruz. Tüm işletmecilerimiz bu rakama ulaşmaya çalışıyor.” dedi.

PAZAR SORUNUNU
TARIM KREDİ İLE AŞTIK
Kentte üretilen organik yumurtaların
pazar sorununun kesinlikle bulunmadığına dikkat çeken Kaya, yumurtaların
Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde
kurulan paketleme tesisinde belli aşamalardan geçtikten sonra satışa sunulduğunu aktardı.
Kaya, yumurta üretiminin ekonomik
yönden dar gelirli ailelere büyük fayda
sağladığına işaret ederek, işletme sayısını
kısa sürede 100’ün üzerine çıkaracaklarını vurguladı.
Kaya, “Şu anda 45 işletmemiz aktif olarak çalışıyor. Haftalık 300 binin üzerinde
yumurta üretiyoruz. Organik yumurtalarımızın tamamını Tarım Kredi Kooperatif Markete satıyoruz. Market sayısı
arttıkça yumurtaya olan talep artıyor. Bu
nedenle 65 üreticimiz de işletmelerini
kurarak organik yumurta üretimi yapmak için hazırlanıyor.” dedi.

TARIM KREDİDEN
ÜRETİCİLERE
32 BİN YARKA
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını
belirten Kaya, “Organik yumurta üretimi yapan üreticilerimize yemlerini Tarım Kredi veriyor. Artık yarkalarımızı
da Tarım Kredi sağlıyor. İki ay önce 32
bin yarka üreticilerimize dağıtıldı. Her
geçen gün artan yumurta talepleri var.
Yeni üreticilerimizle bu taleplere cevap
vereceğiz. Tarım Kredi sayesinde köylerimizde organik yumurta üretimi yapan
üreticilerimizin işletmeleri ve kazançları
büyüyecek” diye konuştu.
Organik Ordu yumurtasının marka
tescilini de yaptırdıklarını belirten Kaya,
şunları söyledi:
“Yumurtalarımız kesinlikle GDO’suzdur. Aynı şekilde yemlerimiz de
GDO’suzdur. Bunların laboratuvar tahlilleri yapıldı. 2 ayda bir de tahlilden
geçiyor. Tüketicilerimizin bu konuda
içi rahat olsun. Çok temiz bir yumurta
yiyorlar. Organik yumurta yiyeceklerse
mutlaka Tarım Kredi Kooperatif Marketi tercih etsinler.”
Ordu’da yumurta üretiminin artmasına
paralel olarak yem fabrikası kurduklarını
dile getiren Kaya, bu fabrika sayesinde
maliyetlerin düşmesi, düşen maliyetlerle
birlikte işletme sayılarının artması ve yumurta üretimin hedefine kısa sürede ulaşılmasının planlandığını aktardı.
Kaya, Ordu’da yumurta üretiminin
yaygınlaşmasına destek veren ve üreticilerinin kazançlarının artmasını sağlayan
Tarım Kredi Kooperatifleri yetkililerine
de teşekkür etti.
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Tarım Krediyle üretim
kapasiteleri artırılacak
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015 yılından itibaren projede yer aldığını vurgulayan
Ordu’nun Karaçal köyünde
organik yumurta yetiştiriciliği yapan Mehmet Kırman
şunları söyledi:
“2015 yılında projeyi
duydum ve üretime aynı
yıl başladım. 2017 yılından
itibaren organik yumurta
yetiştiriyoruz.
Yemimizi
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla alıyoruz.
Bin adet yarkam var. Yarkalarımız yeni olduğu için
üretimimiz yüzde 65 seviyelerinde ve kısa zamanda
daha da artacaktır. Tarım
Kredinin projeye dâhil olması bizi çok memnun etti.
Yumurtayı nereye satacağımız konusunda sıkıntımız
ortadan kalktı. Bu yılki üretim için yarkalarımızı da
Tarım Kredi temin etti. 2 ay
önce bin adet yarkayı çiftliğimize Tarım Kredi getirdi.
Fiyatlar da çok tatminkâr.
Talep gelince kapasitemizi
artırmayı planlıyoruz.”

Günlük 50 bin yumurta tasnif ediliyor

Yılbaşından itibaren 2 milyondan fazla
yumurtanın satışı yapıldı.

Tekkiraz Kooperatif Müdürü Hakan Yılmaz,
“Bundan 5 yıl önce birçok üretici yumurta
üretimine hobi olarak başlamıştı. Tarım Kredi
Kooperatiflerinin devreye girmesiyle proje hız
kazandı. Bugün yumurta birçok ailenin direkt
geçim kaynağı oldu. Bunu gören çok sayıda
çiftçi birlik aracılığıyla bize başvurarak çiftlik
kurmak isteğini iletiyor. Üreticilerin yarka
tavuk ihtiyaçlarını ve yem ihtiyaçlarını karşılıyoruz.” dedi.
Yumurta paketleme tesisinin istihdama da yol
açtığını ifade eden Yılmaz, “Tesis aynı zamanda
bölgede yaşayan insanlara istahdam imkanı oldu.
Üretim arttıkça da kapasitesi günlük 50 bin dolaylarına ulaştı ve çalışan sayısı da artırıldı. Projeye
Tarım Kredi Kooperatiflerinin sahip çıkması ve
bize üreticilerden olumlu tepkilerin gelmesi gurur
kaynağı oluşturuyor.” diye konuştu.
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Danelik hibrit mısırda yüksek verim artışı
T
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki
TAREKS’in geliştirdiği dane mısır hibrit
tohumlarının Eskişehir’de yapılan deneme
ekim alanlarında hasat programı düzenlendi. Kütahya Bölge Birliği ve TAREKS’in
birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında elde
edilen yüksek verim, düzenlenen etkinlikte
çiftçilere anlatıldı.
Programa Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail
Soykan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal Kacır, Genel Müdür Dr. Fahrettin
Poyraz, Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci,
Tareks Genel Müdürü Burhanettin Topsakal
ile bölgedeki kooperatif yetkilileri ve proje
paydaşları katıldı.

BÖLGE ORTALAMASININ
ÜZERİNDE VERİM
SAĞLANDI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
programda yaptığı konuşmada tarladan
sofraya tarımsal üretimin her aşamasında
çiftçilerin yanında yer aldıklarını söyledi.
Poyraz şöyle konuştu: “Tarım Kredi olarak

üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm girdileri
temin ediyoruz. Üretimin devamlılığı,
yüksek verim ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla bu girdileri kendi kaynaklarımızla üretmek gayreti içindeyiz. Son
yıllarda Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz
ağırlık neticesinde bölgeye özel tohum çeşitleri geliştirdik. TAGEM’in de desteğiyle
iştirakimiz TAREKS’in geliştirdiği yerli
hibrit mısır tohumu projemizin sonuçlarını almaya başladık. Bu alandaki kalite
ve verimliliği artırmaya yönelik örnek
uygulamalarımızdan biri de Eskişehir’in
Beyazaltın Köyü’ndeki mısır tarlaların-

da yapıldı. Kütahya Bölge Birliğine bağlı
Eskişehir Merkez Kooperatifi ortaklarından Erdi Gül’e ait tarlada demonstrasyon
amaçlı hibrit mısır tohum ekimi yapıldı.
FAO 600-620 grubunda yer alan Kütahya,
Eskişehir bölgelerine uygun olan OSSK
625,TK Doruk, Gerdano tanelik hibrit
mısır çeşitleriyle yapılan deneme ekimleri
sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre
daha yüksek bir sonuç elde edildi. Hasat
yapılan tarlada dekarda bin 735 kilo ürün
alındı. Bölge ortalaması bu yıl bin 200 kilo
civarında gerçekleşti. Kendi kaynaklarımızla doğru arazilerde uygun maliyetle
yüksek verim yakalamış olduk. Bu, ülke
tarımı açısından oldukça önemli bir sonuçtur” dedi.

TARIMDA DIŞA
BAĞIMLILIK AZALACAK
Tarımın stratejik önemine vurgu yapan
Poyraz, “Türkiye’de ve dünyada gıda güvenliğinin sağlanması, insanların beslenmesi
açısından tarımın taşıdığı önem ortada.
Tarımın, özellikle de yerli imkanlarla ve sür-

dürülebilir tarım yapmanın önemi, içinde
bulunduğumuz pandemi sürecinde daha
da anlaşılmıştır. Bitkisel üretimde en temel
girdi ve gıda zincirinin önemli halkası durumundaki tohum sektörü de bu bakımdan
oldukça önem verdiğimiz bir alan. Tarım
Kredi olarak, tarımsal üretimin her aşamasında ortaklarımızın yanında yer alıyor,
Ar-Ge faaliyetlerimizle de dışa bağımlılığı
azaltacak ve verimliliği artıracak projelere
öncelik veriyoruz. Tarımda yerli tohumlarla bu topraklara uygun ürünler üreterek
verimde artış sağlarken, dışa bağımlılığı da
azaltacağız.” dedi.

TOHUM ÜRETİM,
TEDARİK VE SATIŞININ
YÜZDE 20’Sİ TARIM
KREDİDEN
Türkiye’de tohum ticaret hacminin 1.5
milyar dolara yaklaştığını kaydeden Poyraz, “Ülkemiz, dünya tohum ticaretinde
ilk sıralarda yer almakta. 2000’li yılların
başında 145 bin ton olan sertifikalı tohum
üretimi, destekler, yatırım teşvikleri, özel
sektörün altyapı ve Ar-Ge çalışmalarına
yatırım yapması ve önem vermesi, tohumculuk politikalarında ülke olarak sistem ve
uygulamalarda serbest piyasa koşullarının
benimsenmesi neticesinde 2019 yılı itibarıyla 1 milyon 134 bin 533 tona ulaştı. Tohumculukta 177 milyon dolar ithalat, 155 milyon
dolar ihracat olmak üzere dış ticaret hacmi
332 milyon dolara ulaşmış durumda. Tarım
Kredi Kooperatifleri de tohumculuk sektöründe, üretim ve tedarik zincirinde önemli
paydaşlardan biri. 2019 yılında sertifikalı
tohum üretim ve tedarikinin yaklaşık yüzde
20’si Tarım Kredi Koopreratifleri ve iştiraki
TAREKS tarafından gerçekleştirildi. Yaptığımız yatırımlarla üretim, depolama, tohum
işleme ve paketleme kapasitesini 2020 yılı
sonu itibariyle 40 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

TÜRKİYE KAZANACAK
Deneme ekimi yapılan tarlada tohumdan
hasada kadar kullanılan ürünlerin Tarım
Kredi iştiraklerince üretildiğini belirten
Poyraz, “Tohumlar TAREKS Tohumculuğun geliştirdiği tohumlar, gübreler GÜBRETAŞ, zirai ilaçlar ise TARKİM ürünü” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge
Birliği faaliyet alanında 2018 yılında ilk defa
üreticilerimizden 5 bin 800 ton danelik mı-

sır alımı yapıldığına işaret ede Poyraz, “2019
yılında sözleşmeli üretim modeline geçilerek 15 bin 500 ton alım yaptık. Yine 2020
yılı üretim sezonunda ortaklarımızla 30 bin
ton danelik mısır üretimi konusunda sözleşmeli üretim planlanarak alımlarımıza başladık. Hasatla beraber alımlarımız da devam
ediyor. Tarım Kredinin sözleşmeli üretim
modeliyle bölgede mısır üreticileri için alıcı
olarak pazarda bulunması büyük bir kazanç.
Sözleşmeli üretim modeliyle üreticilerimiz,
tohum, gübre, ilaç yanında teknik destek ve
sonunda da ürünlerinin alıcı bulma kaygısı
duymadan üretim yapıyorlar. Verimli topraklarımız boş kalmayacak, kaynaklar planlı
kullanılacak, üretimde yerli imkanlardan
faydalanılacak ve sonuç olarak Türkiye kazanacak.” ifadelerini kullandı.
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Bafra Ovası’nda kapya biber hasadı sürüyor

Kırmızı biber
toplanmadan
alıcı buluyor

Bafra Ovası’nda üretilen kapya biberin bir tanesi ortalama 250
gram geliyor. Tarlada kilosu 2,5 liradan satılan biberler üreticinin yüzünü güldürüyor.

Mehmet Ali TOMAL

Kapya biberin yüzde
40’ı salçaya dönüşüyor
Tarım Kredi Kooperatifleri
tarafından alınan kapya biberler,
Bafra’da bulunan ve Tarım Kredi
Birlik A.Ş. tarafından işletilen fabrikada salça yapılmak üzere işleniyor. Üretimden sofralara gelinceye
kadar ziraat ve gıda mühendisleri
tarafından anbean kontrol edilen
salçalar Türkiye’nin dört bir tarafında anlaşma yapılan kuruluşlar ve
marketler aracılığıyla Tarım Kredi
markasıyla tüketiciye ulaştırılıyor.
Kapya biber kalitesinin özellikle
iklim koşulları ve toprak yapısının
organik maddeler içermesinden
kaynaklandığını bildiren Tarım
Kredi Birlik Hammadde Tedarik
Sorumlusu Mustafa Tuğrul Arıkan,
fabrikaya gelen ürünlerin 6 saat
içinde salçaya dönüştüğünü söyledi.
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ürkiye’nin ikinci Çukurova’sı Bafra
Ovasında yaklaşık 30 bin dönüm arazi
üzerinde kırmızı biber hasadı yapılıyor.
Geçtiğimiz seneye göre kapya biberin
ekiminde yüzde 20’lik bir artış gözlenirken salça ve baharat yapımında kullanılan kapya biberler fiyatlarıyla da çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Türkiye’nin
pek çok bölgesine Bafra Ovası’ndan giden kapya biberi genellikle Güneydoğu
Anadolu illerinden rağbet görüyor.

biberin verim ve kalitesinin oldukça iyi
olduğunu ifade etti. Tomal, “Biber bu yıl
üreticinin yüzünü güldürdü. Yetiştirdiğimiz biberler çok etli ve iri olduğu için
kiloya geliyor. Dayanıklı, iri ve etli olması bizim için çok önemli. Lezzet olarak çok iyi. Ürün piyasası da geçen yıla
göre çok daha iyi. Ürün daha toplanmadan, tarlada alıcı buluyor.’’ diye konuştu.

fideler tarlalara ekiliyor. Ağustos’ta da
hasat başlıyor ve şu an hasadın son aşamasındayız. 50 ton civarında rekolte var.
Ürünlerimi Tarım Krediye veriyorum
ve memnunum. Bu yıl piyasaya göre
çok iyi. Özellikli bir ürün. Türkiye’nin
her yerine gidiyor. Hasada kadar her
şeyi ailemle yapıyorum. Hasat zamanı
5-6 işçi çalışıyor.”

HASAT 15 KASIM’DA
BİTECEK

35 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olduğunu belirten Tomal, sözlerini
şu şekilde sürdürdü: “Sebze yetiştirmek
zahmetli bir iş. Mart ayında tohumların
ekilmesiyle başlıyoruz ve Mayıs ayında

Bafra ilçesinde çiftçilikle uğraşan Bafra Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Mehmet Ali Tomal, 2020 salçalık biber sezonu için hasadın devam ettiğini söyledi.
Salçalık biberde bu yıl verimin güzel
olduğunu belirten Tomal, “Şu anki fiyatlardan da memnunuz. Bafra’dan Türkiye’nin her yerine dağılımı yapılıyor.
12 dekar alanda ekim yaptım. Geçen
sene fiyatları 1.5 ila 2 lira arasında idi.
Şu anda fiyatlar iyi ilerliyor.” ifadelerini
kullandı.
Uzun yıllardır salçalık biber üretimi
yaptığını kaydeden Tomal, bu yıl kapya

ÜRÜNLER TARIM
KREDİYE

Uğur AYDIN

TARIM KREDİ
ÇİFTÇİYİ OLUMLU
ETKİLİYOR
Mart ayından itibaren ortaklarla
sözleşme yapmaya başladıklarını vurgulayan Bafra Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürü Uğur Aydın ise 45 üreticiyle
sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Aydın, “Kooperatif olarak şu ana kadar 500 tona yakın ürün aldık ve almaya
devam ediyoruz. Çiftçilerimizden pozitif tepkiler alıyoruz. Çünkü en önemli
konu fiyat ve Tarım Kredi piyasaya girince fiyatlar yükseliyor. Ürünü aldıktan
15 gün sonra ödeme yapıyoruz. Her geçen yıl da alımlar artarak devam ediyor.
Ayrıca ürün alımları ortaklık sayımızı
da artırıyor.” dedi.
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Tarım Krediden toprak analiz
ve ürün kontrolü hizmeti
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arladan sofraya tarımsal üretimin
her aşamasında ortaklarının yanında
yer alan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal danışmanlık hizmetiyle
de çiftçilere destek oluyor. Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin
danışmanlığında uygulanan programa
katılan çiftçilere toprak analizi ve ürün
kontrol hizmeti sağlanıyor. Bu kapsamda
İzmir Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında
yer alan Torbalı Tarım Kredi Kooperatifi
ortaklarının arazilerinde toprak analizi
yapılması için numune alımı ve mevcut
ürünlerin tarladaki kontrolleri yapıldı.
Örnek uygulamaya Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yö-
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amsun Bölge Birliğinde ilk defa gerçekleşen fındık alımı dolayısıyla üreticiler memnuniyetini dile getirirken, Terme, Akçatepe
ve Fatsa Tarım Kredi Kooperatifi, Çatalpınar
Hizmet Bürosu alım merkezi olarak hizmet
veriyor. Randevu sistemiyle yapılan fındık alımı Eylül ayıyla birlikte başlarken, üreticilere
ton başına nakliye desteği de ödeniyor.
Fındık alımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Bölge Müdürü Yardımcısı
Harun Murat Çakın, “Piyasanın, çiftçilerimizin lehine regüle edilerek, ürettikleri
ürünlerin değerinde satılması kurum olarak önceliklerimiz arasında. Terme Tarım
Kredi Kooperatifi alım merkezinde şu ana
kadar 250 ton fındık alımı yaptık. Tüm
kooperatiflerimizde hedefimiz 2 bin tona
ulaşmak. Alım noktalarımızda ortaklarımızdan peşin veya borca karşılık olarak
ürün alıyoruz. Borcu olmayan ortaklarımıza 3 gün içerisinde ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Randımana göre bugün itibariyle
23,5 TL fiyat alımımız var ve üreticilerimize ayrıca nakliye desteği de ödüyoruz.”
dedi.

netim Kurulu Üyesi Ali Çoban, İzmir Bölge Müdürü
Mehmet Aksoy, Bölge Müdür
Yardımcısı Özgür Karakoyun,
GÜBRETAŞ Bölge Müdürü
İshak Uyanık katıldı. Çalışmayı yakından takip eden
Yönetim Kurulu Üyesi Çoban, ülke genelinde bilinçli
tarımı yaygınlaştırmak amacıyla bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
Çoban, “Tarımsal üretimin devamlılığı,
üreticilerin kaliteli ve yüksek verimli
ürün almasını sağlamak amacıyla üreticilerimizin yanındayız. Ziraat mühendisi arkadaşlar tarlalardan numune alarak
analiz yapıyor ve çiftçilerimize gerekli
bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunuyorlar.” dedi.
İzmir’in tarımsal üretim açısından oldukça önemli bir yer olduğunu belirten
Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, “Bölgemiz oldukça verimli. Ancak toprağın
doğru kullanımı, verim ve kalitenin
yüksek kalması açısından oldukça önem
arz ediyor. Bu nedenle de bilinçli tarım
uygulaması başlattık.” diye konuştu.

Tarım Krediden deposu yanan ortağa yardım eli
7HNLUGDø%|OJH%LUOLøLGHSRVX\DQDQRUWDøÖQÖ\DOQÖ]EÖUDNPDGÖ%|OJH0GU$GQDQ<XVXI*QH\oÖNDQ\DQJÖQGD
VDPDQEDO\DODUÖ\DQDQYHKXEXEDWPDKVXO]DUDUJ|UHQ
úDEDQ(OPDV·Ö]L\DUHWHGHUHNHNLPG|QHPL|QFHVLEHGHOVL]
EXøGD\WRKXPXWHVOLPHWWL
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ekirdağ Bölge Birliğine bağlı Kozyörük
Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarından
Şaban Elmas’a ait depoda çıkan yangında
maddi hasar oluştu. Yangında saman balyaları yanan ve hububat mahsulü zarar gören
Elmas’ı Tarım Kredi Kooperatifleri yalnız
bırakmadı. Yangının hemen ardından olay
yerine giderek, Elmasa geçmiş olsun dileklerini ileten Tekirdağ Bölge Müdürü Adnan
Yusuf Güney ve Bölge Müdür Yardımcısı
Zeki Yıldırım gerekli çalışmaları başlattı.
Tarım Kredi ailesi olarak, ortakların her
zaman yanında olduklarını belirten Güney, “Deposu yanan Elmas’a destek olmak

amacıyla, iştirakimiz Tareks A.Ş.’nin Dropia
çeşidi buğday tohumluğunu ekim dönemi
öncesinde bedelsiz olarak teslim ettik. Kendisini tekrar ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldık.” dedi.
Çiftçi Şaban Elmas ise zor günlerinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteğini yanında görmekten mutlu olduğunu söyledi.
Elmas, “Bana yardımcı olan Bölge Birliği
yetkililerine ve yardımın ulaşmasını sağlayan Genel Müdürümüz Sayın Fahrettin
Poyraz ile Tareks A.Ş. Genel Müdürü Sayın
Burhanetin Topsakal’a teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.

Samsun Bölgede hedef 2 bin ton
fındık alımı

Tarım Kredinin fındık alımlarının ortaklar
üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeken Çakın, “Çiftçilerimiz ürün alımlarımızdan son
derece memnun. Fiyat dengesinin Tarım Krediyle sağlandığının farkındalar. Alım fiyatları

piyasada bizim fiyatların altına düşmüyor.
Bu da üreticinin kazancı anlamına geliyor.
Aldığımız ürünleri Tarım Kredi Birlik A.Ş.
depolarına gönderiyoruz. Hem çerezlik hem
de mamul olarak Tarım Kredi Kooperatif

Market raflarında tüketiciyle buluşuyor. Tarım Krediyle birlikte tarladan sofralara kadar
hem gıda güvenliği sağlanmış oluyor hem
de üreticilerimizin kazançları artmış oluyor.”
diye konuştu.
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2020-2022 Döneminde
Hayvancılıkta
Uygulanacak Yatırım Hibe
Destekleri Belirlendi
2DQJ@MÊ / "á
Yüksek Ziraat Mühendisi
3 1$*2'@XU@MBKJ ü /@Y@QK@L@,ŘCŘQŘ
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile,
kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi,
üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, üretim ve kalitenin artırılması, tarımsal
faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modern
işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu
amaçlanmıştır. Bu amaçla da manda, damızlık koç-teke alımı, damızlık küçükbaş
hayvan yatırımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği,
ipekböcekçiliği ve arıcılık yatırımları %50
‘den %100’e varan oranlarda hibe desteği
kapsamına alınmıştır.
Buna göre;

veya tüzel kişiler, hibe desteğine ilişkin
yatırım konularından sadece bir proje
için ve bir kez yararlandırılacaktır. Hibe
desteğinden yararlanabilmek için projenin
onaylanması ve projesinde belirtilen süre
içerisinde yatırımın tamamlanması şartı
aranacaktır.
Yatırım tutarının desteklemeye esas
üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca
belirlenecek, yatırım tutarının üst sınırını
aşan kısmı ise aynî veya nakdi katkı olarak
yatırımcının öz sermayesi ile karşılanacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları, gerçeğe
aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz
edenler, desteklerden men cezası bulunan•
Gerçek ve tüzel kişilerin damız- lar, diğer kurum ve kuruluşlarının aynı
lık manda düvesi yetiştiriciliği konusunda
konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki
yapacakları yeni inşaat yapımı, kapasite
desteklerinden faydalanan yatırımcılara
artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve
karar kapsamında hibe kullandırılmayaekipman ile hayvan alımı yatırımlarına
caktır.
yüzde 50,
Hibe desteğinden faydalanmak için
•
Yetiştiricilerce, 9 Ocak 2017
merak edilen başvuru şartları, projenin
tarihli ve 2017/9760 Bakanlar Kurulu
konusuna göre hibe desteği uygulamasınKararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık
dan hangi illerin yararlandırılacağı ve buna
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin
benzer diğer konular ile ilgili olarak Tarım
Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı ve Orman Bakanlığınca tebliğ veya uyguladevam eden işletmelerden 1.500 başa kadar ma rehberi yayımlanacak, Tarım ve Orman
koç ve/veya teke alımına yüzde 50,
İl/İlçe Müdürlüklerince de üreticilere
•
Küçükbaş hayvancılığın
gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman
Hep söylüyoruz aslında, karlı ve sürdüBakanlığınca belirlenecek iller ve şartlar
rülebilir hayvancılığın yapılabilmesi için
doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan ilk olarak hayvan barınaklarının ekonomik
yatırımlarına yüzde 85,
fiyatlarla yapılması, bu barınaklarda
•
Gerçek ve tüzel kişilerin, 1.000
yetiştirilecek olan hayvanların da uygun
adet kapasiteli damızlık kaz, 1.000 adet
fiyatlarla temin edilmesi şarttır. Tabiki
kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli yatırım maliyetlerinden sonra besleme
ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları
maliyetleri, hastalıklar, et ve süt fiyatları ve
yeni inşaat, makine, alet ve ekipman alımı
buna benzer diğer hususlarda hayvancıyatırımlarına yüzde 75,
lıkta çok çok önemlidir. Ancak, dediğim
•
Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreti- gibi işe uygun maliyetlerle başlamak doğru
cileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne adımı atmak çok önemlidir. Dolayısıyla, bu
kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına
hibe desteğinden faydalanacak üreticilerisahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için
miz projenin konusuna göre daha az kredi
yapacakları arıcılık yatırımlarına yüzde 50, kullanacaklar veya hibe oranlarının yüksek
•
İpek böceği yetiştiriciliğinin
oluşundan dolayı belki de
geliştirilmesi için,
hiç kullanmayacaklardır.
gerçek ve tüzel
Bu da üreticilerimizi
kişilerin bu alanda
borç ve faiz derdinden
.RQX\DLOLûNLQ&XPyapacakları yatıkurtararak, karlı ve sürrımlarına yüzde
dürülebilir hayvancılık
KXUEDûNDQÖNDUDUÖ
100,
yapabilmelerine imkân
(NLPWDULK
oranında hibe
sağlayacaktır.
desteği sağlanacak.
YHQXPDUDOÖ
Unutulmaması ve
Bu karar, 1 Ocak
özen gösterilmesi
5HVPv*D]HWHGH
2020 tarihinden
gereken diğer ve en
\D\ÖPODQDUDN
itibaren geçerli
önemli bir husus ise
olmak üzere Tarım
hibe desteğinden
2FDNWDULKLQve Orman BakanlıüreGHQLWLEDUHQJHoHUOL yararlandırılacak
ğınca belirlenecek
ticilerin gerçekten bu
illerde 2020-2022
işi bilen, tecrübe sahibi
RODFDNûHNLOGH
döneminde uyguve geçimini doğrudan
\UUOøHJLUGL
lanacak olup, hibe
bu işle sağlayan kişiler
desteğinden gerçek
olmasıdır.
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Ordu’da kivi hasadı başlıyor
<HQLGLNLPDODQODUÖ\ODUHWLPLQKHUJHoHQ\ÖODUWWÖøÖ2UGX·GD
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K

ivi üreticisi Haydar Öztürk, “Kivi
üretimimiz her geçen yıl artıyor. İnşallah yeni dikim alanları oluşturularak rekoltemizi daha da artıracağız” dedi.
Bölgede kivinin yeterince olgunlaşmasının ardından hasada başlayacaklarını belirten Akçatepe Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Haydar Öztürk, “Hasat için ürünümüzün
dalında olgunlaşmasını bekliyoruz.” dedi.
Ordu’ya bağlı Akçatepe Mahallesi’nde
kivi üretimi yapan Haydar Öztürk, “Kivi
yetiştiriciliği özellikle kurulum aşamasında
çok uğraştırıyor. Ondan sonra sürekli bakım istiyor. Kivi yetiştirmeye başlamaktan
son derece memnunum. Maddi açıdan da
bize önemli kazançlar getiriyor. Diğer ürünlere göre getirisi çok daha iyi. Tarım Kredi
alım yaptığı zaman ürünlerimi oraya satı-

yorum. Sezon başladığı zaman eğer alım
yaparsa yine kivilerimi satarım. Fındık alımı yapıyorlar şu an ve ben ürünümü Tarım
Krediye vereceğim. Çünkü Tarım Kredi
her türlü hizmeti sağlıyor ve çok memnunum.” diye konuştu.
Öztürk, Ordu kivisinin artık marka olduğunu, tüm üreticilerin bu markaya sahip
çıkması gerektiğini vurgulayarak, kivi üretiminin her geçen yıl arttığını, yeni dikim
alanları oluşturularak rekoltenin daha da
artırılacağını ifade etti.
Üründe pazar sorunu olmadığını dile
getiren Öztürk, üreticilerin tamamının
ürünü henüz dalındayken sattığına dikkati
çekti.
25 yıl önce bölgede kivi yetiştirilmeye
başlandığını kendisinin ise 10 yıldır kivi
yetiştirdiğini belirten Öztürk, 5 dönüm
araziden 15 tona yakın kivi hasat ettiğini
söyledi.
Bu sezon kividen 90 bin liraya yakın gelir beklediğini vurgulayan Öztürk, imkanı
olanlara kivi üretmelerini önerdi.

“BÖLGE KİVİSİNİN AROMASI ÇOK GÜZEL”
Kivi almak için il dışından Ordu’ya gelenlerin olduğunu dile getiren Öztürk, “Bölge
kivisinin aroması çok güzel. Bu nedenle her yıl Ordu’dan ve çevre illerden kivi satın
almaya geliyorlar. Raf ömrü diğer kivilere göre daha uzun.” dedi.
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Çeltik hasadı için kooperatifler 24 saat hizmet veriyor
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Tarım Kredi ortağının yanında
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Sabahın ilk ışıklarına kadar kooperatif yetkilileri
ve ortaklar büyük bir heyecanla çalışıyorlar.

ay
ayrıca,
Milli Savunma Bakanlığına, Kredi
Yu
Yurtlar
Kurumuna ve diğer çeşitli kurumla yapılan iş birlikleri aracılığıyla veriliyor.
lara

HEDEF 60 BİN TON ÇELTİK

S

amsun Bölge Birliği faaliyet alanı içerisinde yetiştirilen çeltikler, Bafra’’da bu
bulunan fabrikada işleniyor. Çeltik hasadının
devam ettiği bölgede en büyük alıcı TMO
ile birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri. Bu
kapsamda Tarım Kredinin ortaklarından
aldığı çeltikler Bafra tesislerinde işlenerek
dökme ve paket ambalajlarda tüketiciye
ulaştırılıyor. 24 saatte 240 ton çeltiğin işlendiği tesiste çiftçinin ürünü değerinden
alınarak tüketiciye güvenilir ve yerli ürün
tüketme imkanı sağlanıyor.
İşlenen çeltikler daha sonra kooperatiflerdeki satış reyonlarında, Tarım Kredi Kooperatif Market raflarında, ulusal ve yerel
market zincirlerinde tüketiciyle buluşurken

•

•

Tarım Kredi Birlik
A.Ş.’nin Bafra’da bulunan çeltik fabrikasına
sevk edilen çeltikler
burada işlenip paketlenerek
Türkiye
genelinde Tarım Kredi
Kooperatif Marketler
başta olmak üzere
çeşitli
kanallardan
tüketiciyle buluşuyor.
Çeltik alımında sözleşmeli üretim modeli uygulanarak kooperatiflerle
sözleşme yapan üreticilere açıklanan çeltik
alım fiyatları üzerinden ton başına 100 TL
ilave prim ödeniyor.

Fabrikada yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren ve bu yılki çeltik işleme hedeflerinin 60 bin ton olduğunu belirten Tarım
Kredi Birlik A.Ş. Bafra Şubesi Pirinç Fabrikası İşletme Şefi Şafak Zengin, Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından sözleşmeli
üretim kapsamında alınan ürünlerin fabrikada işlendiğini söyledi.
Zengin, “Fabrikamıza gelen çiftçinin ilk
olarak hangi kooperatifle sözleşme yaptığına bakıyoruz. Daha sonra ürün analizi yaparak, çeltiğin kalitesini belirleyip fiyatlandırıyoruz. 4-4,7 TL arasında randımanına
göre fiyat belirliyoruz. Bu yıl verim ve ürün
kalitesi çok iyi durumda, fiyatlarda aynı şekilde” dedi.
Sözleşmeli üretim modelinin çiftçi için
çok önemli olduğunun altını çizen Zengin,
Tarım Kredi Kooperatiflerinin bölgede ha-

kim alıcı konumunda olmasının piyasada
denge oluşturduğunu ifade etti.

TON BAŞINA 100 TL
İLAVE DESTEK

Gece geç saatlere kadar kooperatiflerde
alımlara devam ettiklerini belirten Terme
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ayhan
Yetgin de Tarım Kredi Kooperatiflerinin
çiftçilerin yanında olmasının, ürününün

değerini bulması, ürün bedelini hemen tahsil etmesi ve borcunu zamanında ödemesi
anlamına geldiğini ifade ederek, “Ürünlerini bize satmasa bile burada yaptırdığı
analiz sonuçlarına göre piyasada çok rahat
alıcı bulabiliyor. Bu Tarım Krediye duyulan
güveni gösteriyor. Ayrıca sözleşmeli üretim
yapan ortaklara yerli tohum kullanması durumunda ton başına 100 TL ek bir destek
daha veriliyor.” diye konuştu.

Aydın Korkmaz
•

•

•

İleri teknolojinin kullanıldığı
fabrikada pirincin içindeki taş
ve toprak temizleniyor. Çeltikten
pirince dönen ürünün en önemli
kalite unsuru kırıksız randıman
oluşu dikkat çekiyor. İşlendikten
sonrada pirincin içinde kırık, ham,
tebeşirimsi, cılız ve kırmızı çeltik taneleri uygun makinalardan
geçirilip, temizlenerek işlemler
tamamlanmış oluyor.
Terme Tarım Kredi Kooperatifleri
çeltik hasadı nedeniyle 24 saat
hizmet veriyor. Hasat edilen çeltikler kamyon ve traktörlerle kooperatif depolarına boşaltılıyor.
Görevliler tarafından ilk analizleri yapılan ürünler Tarım
Kredi Birlik A.Ş.’nin Bafra Şubesine gönderiliyor.

Bu yıl fiyatlar daha iyi

Tarım Kredi Kooperatifleriyle
çalışmaktan dolayı son derece
memnun olduğunu ifade eden
İkiztepe Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Aydın Korkmaz (54)
ise bu yıl hem verim hem de
fiyatların geçen yıllara oranla
daha iyi olduğunu söyledi.
Korkmaz, “Ürünlerimi güvendiğim için Tarım Kredi Kooperatiflerine getirdim ve buraya
satacağım. 160 ton çeltiğim var
ve ederini bulduğunu düşündüğüm için fabrikaya teslim
edeceğim” dedi.
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Bu çilekler pazara
inmeden satılıyor
6DPVXQ·XQ0D\ÖV
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S

amsun’un Çetirlipınar Mahallesinde çiftçilik yapan İsmail Cantürk (45), pandemi
sürecinden dolayı yetiştirdiği çilekleri pazara götürüp satamadığı için evinin önünde yoldan geçenlere satmaya başladı. Bu
sayede daha fazla para kazanmaya başlayan Cantürk, bütün vaktini evinin önünde
çilek satmaya ayırdı.
Günün ilk ışıklarıyla kalkarak bahçede
çilek toplamaya başladığını belirten Cantürk, eskiden tütün yetiştirdiğini ancak çilek yetiştirmeye başlayınca daha az yorulup,
daha fazla kazanmaya başladığını söyledi.

PANDEMİ SÜRECİNİ
FIRSATA ÇEVİRDİK
Cantürk, 4 yıl önce tütün yetiştiriciliğini bırakarak çilek yetiştirmeye başladığını belirterek. “Bizim burası yüksek
bir yer ve kolay olmayacağı söylendi.
Benimle beraber başlayanların büyük
bir kısmı çilek yetiştirmeyi bıraktı. Bu
yıla kadar ürünümü pazarcılara veriyordum onlar satıyordu. Ancak pandemi sürecinde pazarlar kurulmayınca
bende evimin önünde satmaya başla-

dım. İyi ki öyle yapmışım. Bizim için
iyi bir fırsat oldu” dedi.

TELEFONLA
SİPARİŞ
ALIYORUM

lanıyoruz. Keşke daha önce başlasaydım
diyorum. Baharla birlikte, ailemle bütün
zamanımızı bu işe ayırıyoruz. 15 bin fidem var ve önümüzdeki yıl için 10 bin
fide daha dikmeyi planlıyorum.” dedi.

TARIM KREDİ HEP

Mayıs-Haziran
aylaYANIMIZDA
rı içinde günlük 200-300
Çiftçilik yaptığı ilk yıllardan beri Tarım
kilo çilek sattığını ifade
Kredi Kooperatiflerine ortak olduğunu
eden Cantürk, “Şimdi 80
belirten Cantürk, “Tarım Kredi her zakilo civarı satıyorum.
Çileği tezgahta gören müşteriler önce
başka yerden alındığını düşünüyorlar.
Bahçeyi görünce çok
şaşırıyorlar. Bu mevsimde çilek olmayacağını sanıyorlar. Bizi
tanıyanlar artık sipariş veriyor. Bazıları
gelip bahçede kendileri toplayıp alıp gidiyorlar” diye konuştu.
Çileğin çok kaliteli
olduğunu vurgulayan
Cantürk, çileğin tadının ve aromasının
Çilek satışında işleri yoğunlaşan İsmail Cantürk, İstanbul’da
tüketiciler tarafından
çok beğenildiğini bilçalışan abisinin ailesini de yardıma çağırdı. İki aile yaz ayları
dirdi.
boyunca çilek toplayıp evlerinin önünde yol kenarında sattılar.

FİDE SAYIMI
ARTTIRACAĞIM
Mayıs ayından Aralık ayına kadar ailesiyle birlikte hasat yaptığını kaydeden
Cantürk, “Kar düşene kadar hasada devam ediyoruz. Toprağımız ve havamıza
çok uyumlu olan çilek bizleri memnun
ediyor. Bazen talepleri karşılamakta zor-

man bizim yanımızda oldu. İyi günde,
kötü günde hep beraber çalıştık. Çilek bizim için yeni bir başlangıçtı ve pek bir şey
bilmiyorduk. Teknik destek konusunda
bize yardımcı oldular. Ayrıca çilekle ilgili
tüm girdilerimizi Tarım Kredi üzerinden
sağladık” ifadelerini kullandı.
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3@QDJR3NGTLBTKTJ
ŐHQJDSHMHMņMDLKH
ĞDŐHSKDQHMCDMNK@M
3*RHK@IKJLRQ
SNGTLT ŘKJDLHYCD
RHK@IKJLRQSNGTLT
konusunda yeni bir
R@XE@@Ğ@Q@J ĞHESĞHMHM
XŘYŘMŘFŘKCŘQŘXNQ
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<]Z]VtOQTaM\Qˍ\QZQKQTQʡQ
Sonbahardan çıkıp kışa yaklaştığımız bu dönemde yoğun
tarımsal faaliyetler bir kısım bitkilerde nihayete ererken,
bir kısım bitkilerde de sonbahar-kış uygulamaları devam
etmektedir. Bu ay gündemde olan turunçgillerin kış bakımı
için hazırladığımız önerileri aşağıda bulabilirsiniz.

Ülkemizde yaygın olarak yetişen portakal, mandalina, limon ve greyfurt meyveler turunçgiller ailesindendir. Narenciye olarak da adlandırılan bu meyveler, genel olarak
su tutma ve havalanma özelliği iyi olan, derin profile sahip organik maddece zengin
olan topraklarda iyi yetişir. Turunçgil kökleri yüksek miktarda oksijen ister ve havasızlığa duyarlıdır. Bu nedenle turunçgillerin yetiştirileceği toprak havalanan ve süzek
bir yapıda olmalıdır. Fazla kirece hassastır. Yetiştirildikleri toprakların pH değerinin
hafif asit (pH 5,5-7,0) olmasını ister. Tuzluluğa karşı da hassas bitkilerdendir ve yetiştirildikleri toprakların tuzluluğunun yüksek olmaması gerekir.
Turunçgiller, yapraklarını dökmeyen meyve türlerinden olması nedeni ile yılın 12
ayında kökleri ile suyu ve içinde çözünmüş besin maddelerini topraktan kaldırırlar.
Turunçgil bitkileri ortalama olarak bir ton turunçgil meyve veriminde temel bitki besin maddelerinden farklı olarak dekardan ortalama 0.3 kg magnezyum, 2.68 kg demir,
0.5 kg mangan, 0.9 çinko, 0.5 kg bakır ve 1.55 kg bor mikro besin elementleri kaldırır.
Bitkilerin ihtiyaç duyduğu bitki besin maddelerinin miktarını belirlemede, dolayısıyla gübreleme önerisi bulunmada öncelikle toprak ve yaprak analizine ihtiyaç vardır.
Gübrelemeye karar vermeden önce mutlaka toprak analizi yapılmalı ve analiz sonuçlarına göre gübreleme programları hazırlanmalıdır. Yetiştirme sezonu boyunca da
yaprak analizi yapılarak bitkinin beslenme durumu ve gübre programının etkinliği
kontrol edilebilir.

Taban Gü
Gübrelemesi

Kış sezonuna yyaklaştığımız bu dönemlerde, kasım-ocak aylarında hasat
edilen turunçgil bitkilerin tabandan beslemesi ocak-şubat aylarında sürgün faaliyeti başlamadan ve bitki uyanmadan
önce yapılmalıdır. Bu dönemde iklimsel olarak don olaylarının gözlenmediği zamanda 13.24.12+10(SO3)+Me
gübresi veya 13.18.15+2 (MgO)+10 (SO3) gübrelerinden
birisi tercihe bağlı olarak toprak şartlarına göre uygulama
yapılmalıdır.
Bu dönemde gübreleme damlama sulamadan yapılacak ise yüksek fosfor içerikli Fosforum gübresi ile Potasmag gübreleri, uygulama için kullanılabilecek ürünlerdir.

13.24.12+10(SO3)+Me Gübresi:

Klasik içerikli kompoze gübrelere alternatif olarak özel olarak geliştirilen
13.24.12+10(SO3)+Me gübresi, verim ve kalite kriterleri yüksek mahsul
hasadı sağlamaktadır.
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Altı çeşit bitki besin maddesi içeren 13.24.12 gübresi yüksek pH içerikli toprakların
pH derecelerinin aşağı çekilmesinde yardımcı unsur olarak kükürt içermektedir. Kükürt aynı zamanda ürün miktarının artmasına da yardımcı olmaktadır.
13.24.12+Me gübresi turunçgillerde sürgün ve meyve sayısının artmasına, yeşil aksamın gelişimine katkıda bulunan çinko ve demir besin elementlerini de içermektedir.
Yüksek içerikli fosfor kaynağı ile kuvvetli kök oluşumunu sağlayarak bitkinin toprak içerisindeki bitki besin maddelerinden faydalanma hacminin artmasını sağlar.

13.18.15+2 (MgO)+10(SO3) Gübresi:

GÜBRETAŞ’ın klasik içeriğe sahip başlangıç gübrelerine farklı seçenekler sunan ürün gamından olan 13.18.15+2 (MgO)+10(SO3) gübresi, kaliteli ürün hasadı için rezerv bitki besin maddelerini bünyesinde
bulundurmaktadır.
Azot, fosfor, potasyum, magnezyum ve kükürt bitki besin maddelerini
dengeli bir şekilde içerir. Uygulama kolaylığı sağlayacak granül formda bir
taban gübresi olarak bitkinin erken vejetasyon dönemindeki azot ihtiyacının amonyak ve üre azotu bitkiye kazandırılması sağlanır. İçerdiği fosfor
ile
çimlenme, köklenme, çiçeklenme ile meyve/dane oluşumunu etkiler. Potasyum, su dengesini sağlar, sıcaklık değişikliklerinde bitkiyi stres faktörlerine karşı korur, ayrıca kaliteli
ürün hasadı altyapı oluşturur.
Zengin içerikle birlikte ekonomik bir ürün olan 13.18.15+2(MgO)+10(SO3) birçok bitkide taban gübresi olarak kullanılabilir.

Damla Sulama Uygulamaları
FOSFORUM:

Fosfor noksanlığı çeken bitkilerde meydana gelen büyüme ve gelişim zayıflığına karşı kullanılabilecek ideal bir fosfor kaynağıdır.
Bitkilerin ilk gelişim dönemlerinde uygulandığında kök gelişimini hızlandırır ve güçlendirir. Çiçeklenme öncesi uygulandığında
kuvvetli ve eş zamanlı çiçeklenme meydana getirir, dane ve
meyve tutumu artırır.

POTASMAG

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

