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Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimini sağlamak ama-
cıyla toplam krediler içinde faizsiz kredilerin oranını sürekli artıran 
Tarım Kredi Kooperatifleri,  çiftçilerin yem, motorin, tohum ve güb-
re gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarının karşılanması için 2021 yılının ilk 
6 ayında 600 milyon TL tutarında faizsiz kredi kullandırdı. 

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri sağladığı faizsiz 
kredilerle çiftçinin üzerindeki 
finansman yükünü hafifletiyor. 

TARNET ile TKDK tarafından yürütülen çalışma 
kapsamında, geniş tarım alanlarının zirai insan-
sız hava araçlarıyla çoklu uçuş yapılarak ilaçla-
ma denemeleri başarıyla tamamlandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği, 
2021 hasat döneminde ayçiçeğinde ürün alım 
miktarını 100 bin tona çıkararak, geçen yıla oran-
la alımlarını iki kattan fazla artıracak.

ZİHA’larla çoklu uçuş 
denemesi yapıldı

Tarım Kredi Kooperatif 
Market hedef büyüttü

§ 12’de § 11’de§ 4’te

Açtığı yeni marketlerle hizmet ağını sürekli 
genişleten Tarım Kredi Kooperatif Market, yıl 
sonuna kadar şube sayısını 700’ün üzerine 
çıkarmayı hedefliyor. 

Tekirdağ Bölge Birliği 
rekor ayçiçeği alımı yapacak

§ 6’da

ÇİFTÇİYE 600 MİLYON TL
FAİZSİZ KREDİ
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BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Köksal Kacır ve Genel Müdür 

Dr. Fahrettin Poyraz; yönetim kurulu üye-
leri ve denetçiler, genel müdür yardımcıla-
rı, daire başkanları, bölge müdürleri, bölge 
müdür yardımcıları, birim müdürleri ve 
şirketlerin genel müdürleri ile internet üze-
rinden video konferansla bir araya gelerek 
çalışanların bayramını kutladılar.

Tarım Kredi ailesinin geçmiş Kurban 
Bayramını tebrik eden Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, 
“Malum pandemi şartları nedeniyle bir 
araya gelemesek de teknolojinin sunduğu 
nimetlerden faydalanarak bayram gelene-
ğimizi yerine getiriyoruz. Buruk da olsa 
sevincimizi paylaşıyor, hasret gideriyoruz. 
Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşli-
ğin en üst seviyede yaşandığı, duygu ve 
sevinçlerin paylaşıldığı zamanlar. Özellik-
le yardımlaşma ve paylaşmayı ifade eden 
Kurban Bayramını en güzel şekilde idrak 
etmenin mutluluğunu duyuyoruz” dedi.

Zor zamanlarda paylaşmanın daha da 
önemli hale geldiğini kaydeden Başkan 
Kacır, “Kovid 19 salgınının en başından 
itibaren kurumumuz ülkenin dört bir ya-
nında seferber olarak tarımsal üretimin 
aksamaması için mesai yaptı. Bir kez daha 
sizin nezdinizde tüm Tarım Kredi ailesine 
teşekkür ediyor, bu büyük ailenin bir par-
çası olmaktan duyduğum gururu ifade et-
mek istiyorum.

Bu duygular içerisinde geride bıraktığı-
mız Kurban Bayramının ülkemize birlik, 
beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, 
çiftçi ve üreticilerimiz başta olmak üzere, 
ülkemizin dört bir yanında çiftçilerimize 
hizmet vermeyi kendisine görev edinen 
personelimizin mübarek Kurban Bayra-
mını kutluyor, hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

“ESAS GAYEMIZ 
ÇIFTÇIMIZI KORUMAK”

Çalışanların ve yakınlarının bayramını 
tebrik eden Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da 
yaptığı konuşmada, Tarım Kredi ve tarım 
sektörü açısından pandemi döneminde 
çok ciddi dalgalanmaların olduğu bir dö-
nemi hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Genel Müdür Poyraz, “Bir tarafta özel-
likle hammadde fiyatlarında yurtiçi ve 
özellikle yurtdışı piyasalardaki hareketlilik, 
ürüne, hammaddeye ulaşma noktasındaki 
zorluklar ve ortaya çıkan ekstra maliyetler 
ve bunun bizim ürün fiyatlarımıza yansı-

ması bizi, kooperatif ve iştiraklerimizi ve 
de çiftçimizi yordu. Biraz daha yorma-
ya devam edecek gibi duruyor. Tabi biz 
mümkün olduğu kadar, gerek başta gübre 
olmak üzere diğer yem ve tarımsal girdi-
lerde kar marjlarımızı minimum seviyede 
tutarak piyasayı regüle etme sorumluluğu-
muzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu 
yaparken de kendimizi de koruyacağız. 
Ama esas gayemizin çiftçimizi, ortakları-
mızı korumak olduğunu aklımızdan çı-
karmıyoruz” şeklinde konuştu.

YAPILANDIRMA UYARISI
Kooperatif ortaklarının borç yapılan-

dırmasına ilişkin son başvuru tarihinin 
yaklaştığını hatırlatan Poyraz, konuşma-
sını şöyle sürdürdü:

“Hasat dönemindeyiz. Bu sene kurak 
bir dönem geçti. Başta Orta Anadolu ol-
mak üzere pek çok bölgemizde olumsuz 
etkilerini müşahede ettik. Buna rağmen 
rakamlar geliyor. Fiyatlar başta arpa ol-
mak üzere yukarıda seyretmesine rağ-
men biz öncelikle kendi iştiraklerimizin 
arz güvenliğini sağlamak noktasında 

bölge ve kooperatifler olarak ciddi alım-
lar yaptık ve alımlara da devam ediyoruz. 
Burada Tarım Kredi Kooperatifleri ola-
rak esas önceliğimiz fiyat regülasyonu 
gibi görünse de onun da ötesinde çift-
çimizin ihtiyacı olan temel girdileri 
bulundurma mecburiyetimiz var. Yani 
fiyat önemliyken bir anlamda ikinci pla-
na düşüyor. Dolayısıyla biz ne yaparsak 
yapalım, hangi maliyetlere katlanırsak 
katlanalım çiftçilerimize ‘yem yok, gübre 
yok, ilaç yok’ diyemeyiz. Çiftçimize hiz-
met etme noktasında arz güvenliği için 
gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Şu 
anda geçen senenin önünde oldukça iyi 
bir noktadayız.”

Kooperatif ortaklarının borçlarının 
yapılandırılmasıyla ilgili geçtiğimiz ay-
larda Meclisten kanun çıktığını hatırlatan 
Poyraz, 31 Temmuz 2021 tarihinin bu 
yapılandırmanın son müracaat tarihi ol-
duğunu belirterek, Merkez Birliği, bölge 
birlikleri ve kooperatifler olarak bu haf-
ta kanundan faydalanma hakkına sahip 
tüm ortakları defaatle uyarmaları ve bil-
gilendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde Kur-
ban Bayramının ar-
dından bayramlaşma 
töreni yapıldı.  Bay-
ramlaşma programı, 
Kovid 19 önlemleri 
kapsamında internet 
üzerinden video kon-
ferans yoluyla gerçek-
leştirildi. 

Tarım Kredide bayramlaşma programıTarım Kredide bayramlaşma programı



HABER4 AĞUSTOS 2021

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, şu an 
365 olan Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını yıl sonunda 700’ün üzerine 
çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Arpa, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ser-
mayesinin tamamı Türk çiftçilerine ait bir kuruluş olduğunu söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal 
girdi pazarında fiyat regülasyonu sağlama 
amacı güden ve bu görevini bulunduğu 

yerlerde ifa eden bir kurum olduğunu belirten 
Arpa, bir yandan çiftçilerin tarımsal girdi ihti-
yaçlarını karşılarken diğer taraftan sahip olduk-
ları iştiraklerle ülke ekonomisine katma değer 
sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğine bağlı Tarım Kredi Kooperatif Marketle-
ri açtıklarını söyleyen Arpa, şöyle devam etti:

“Tarım Kredi Kooperatifleri Marketimiz, tar-
la ile sofra arasındaki köprüyü inşa etmek, yine 
gıda arzı güvenliğini temin etmek amacıyla ku-
rulmuştur. Bir yandan da özellikle gıda enflasyo-
nuna konu kalemlerde, fiyat regülasyonu amacı 
güden bir şirketimiz. Biz bu şirketimiz marifetiy-
le doğrudan sözleşmeli üretim veya ürün değer-
lendirme kapsamında temin etmiş olduğumuz 
çiftçi ürünlerini, kendi tesislerimizde ve bize ait 
olmayan tesislerde ise gıda mühendislerimizin 
refakatinde işleme sürecinden geçirip tüketicile-
rimizin istifadesine sunuyoruz.”

MAĞAZALARIMIZI 81 ILDE 
TÜKETICI ILE BULUŞTURACAĞIZ
Bugün 42 ilde 365 mağazaları olduğunu dile 

getiren Arpa, “Allah nasip ederse yıl sonu itiba-
rıyla yaklaşık 50 ilde 700’ün üzerinde marketi tü-
keticiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Devamında 
yine Allah nasip ederse 2022 yılında 81 ilde bu 
mağazalarımızı tüketicilerimizle buluşturacağı-
mızı öngörüyoruz.” dedi.

Arpa, Tarım Kredi Kooperatiflerinin en önem-
li hedefinin çiftçinin ürününü değerlendirmek 
olduğunu vurguladı.

Marketlerde çiftçi ürünlerinin yer aldığını be-
lirten Arpa, şunları kaydetti: “Mağazalarımız ne 
kadar hızlı büyürse çiftçi ürünü o kadar fazla 

değerlendirilir. Tarım Kredi Kooperatif Market, 
üretmiş olduğumuz nihai ürünlerin satışlarının 
yüzde 25’lik bir kısmı. Geriye kalan ürünlerimi-
zin tamamı kışlalarda askerlerimizin, Kredi Yurt-
lar Kurumunda öğrencilerimizin, cezaevlerinde 
mahkumların sofrasında. Dolayısıyla çok ciddi 
bir anlamda kurumsal satışımız da söz konusu. 
Buralar büyüdükçe çiftçi ürününü değerlendir-
me kabiliyetimiz de artıyor. 2018 yılı itibarıyla 
yaklaşık 300 milyon lira olan ürün alımımız, 
2020 yılı itibarıyla 2,4 milyar lira olarak gerçek-
leşti. Allah nasip ederse bu yılın sonu itibarıyla 
yaklaşık 4 milyar lirayı hedefliyoruz. Bu, tarımsal 
üretimi çiftçi lehine etkileyecek ciddi bir gelişme. 
Ürün değerlendirme demek, çiftçinin üretmiş 
olduğu ürünler anlamında spekülatif hareketler-
den korunması demek.”

Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık bün-
yesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Koopera-

Tarım Kredi Kooperatif Market 
hedef büyüttü
tif Market hizmet ağını geliştirmeye 
devam ediyor. Adana ili Seyhan ilçesi 
Gürselpaşa Mahallesi’nde 365. Şube 
düzenlenen törenle açıldı. 

Törene Vali Süleyman Elban, Sey-
han Kaymakamı Mustafa Yavuz, 
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal 
Akay, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Celep, Genel Müdür Yardım-
cısı Davut Arpa, Mersin Bölge Müdü-
rü İsa Güler, Tarım Kredi Pazarlama 
ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü 
Bayramali Yıldırım, Kooperatif Mü-
dürleri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Vali Süleyman Elban, Tarım Kre-
dinin çiftçiye her zaman destek ol-
duğunu söyledi. Tarım Kredinin son 

dönemlerde yapılan çalışmalar ve 
hamlelerle tüketiciye de ulaştığını an-
latan Elban, “Nihai tüketicilere kaliteli 
ve sağlıklı doğal gıdaları ulaştırmak 
için kurulmuş bir tesis ve işletme. 
Dolayısıyla bu işletmenin çok ilgi gö-
receğine, insanımıza sağlıklı ve hayırlı 
hizmetler sunacağına inanıyorum. 

İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.” diye konuştu.

Kooperatif Market 365’inci şube-
sinin hayırlı olması temennisinde 
bulunan Tarım Kredi Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa, “Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Türkiye’nini en büyük 
çiftçi kuruluşudur. 17 Bölge Birliği, 
1615 kooperatifi, yaklaşık 19 iştiraki 
ile çiftçimizin hizmetinde olan bir ko-
operatif yapılanmasıdır. Tüm dünya 
örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de Tarım Kredi Kooperatifleri bir eli-
ni çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da 
tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici 
ile tüketici arasında köprü olma nok-
tasında yapılanmasını hızlı bir şekilde 
geliştirerek dönüştürüyor.” dedi.

TK Market Genel Müdürü Bayramali 
Yıldırım da çiftçilerin ürünlerini değerin-
de satın alarak tüketicilere sunduklarını 
belirterek, “Tarım Kredi Kooperatifleri 
de özellikle son dönemlerde bir dönüşüm 
içerisindedir. Bu manada Türk çiftçisini 
desteklerken onların daha iyi koşullarda 
ürünlerini satabilmesi ve tüketicinin mut-
fağına ulaştırabilmesi için Tarım Kredi 
Kooperatifleri gerekli dönüşümü yaparak 
son üç yılda marketçilik sektöründe de 
yerini aldı.” dedi. 

Konuşmaların ardından Vali Elban, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Bayrama-
li Yıldırım ve diğer katılımcılar açılış kur-
delesini kestikleri marketi gezdi.

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 
355’inci şubesi ise vatandaşların yo-
ğun ilgi gösterdiği törenle hizmete 
açıldı. Açılışa Antalya Valisi Ersin Ya-
zıcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır, Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Antalya Bölge Müdürü Yakup Ka-
sal, TK Market Genel Müdürü Bay-
ramali Yıldırım, şirket ve kooperatif 
yetkilileri katıldı.3 6 5 .  Ş U B E  A D A N A’ D A  A Ç I L D I

3 5 5 .  Ş U B E  A N T A L YA’ D A  A Ç I L D I
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kre-
di Kooperatifleri olarak tarladan sofraya 
gıda zincirinin bütün aşamalarında çift-
çilere, üreticilere ve vatandaşlara hizmet 
ettiklerini söyledi.

Tarımsal ürünlerin ekim ve yetiştirme 
döneminde çiftçilerin tohum, yem, mo-
torin, gübre gibi her türlü tarımsal girdi 
ihtiyacını kaliteli, güvenilir ve uygun kre-
di imkânları ile karşıladıklarını belirten 
Poyraz, “Ekimden hasada üreticilerimize 
teknik destek sağlıyor, hasat sonrası ise 
çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendiril-
mesinde, ürün alımı yaparak üreticinin 
pazarlama sorununa da çözüm getiriyo-
ruz” dedi.

Üreticilerin uygun koşullarda finans-
mana erişimlerini sağlamak amacıyla pi-
yasadaki değişimleri yakından takip ettik-
lerini vurgulayan Poyraz, “Ortaklarımızın 
faiz oranlarında meydana gelen dalgalan-
malardan olumsuz etkilenmelerinin önü-
ne geçmek amacıyla 2019 yılında Hazine 
ve Maliye Bakanlığımızın da desteği ile 
tarımsal girdilerin sabit oranla kredilen-
dirilmesi uygulamasını başlattık. Şu anda 
akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdi-
leri sabit oran üzerinden kredilendiriyo-
ruz” diye konuştu.

“ÇIFTÇIYE ALTERNATIF 
KAYNAK OLUŞTURDUK”

Kooperatif ortaklarına daha iyi hizmet 
verebilmek üzere finansman kaynakları-
nı çeşitlendirdiklerine işaret eden Poyraz, 
şunları kaydetti:

“Ortaklarımıza sunduğumuz yeni kredi 
imkânlarıyla çiftçiye alternatif kaynaklar 
oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçeve-
de, kredi kullanan ortaklarımızın ödeme 
alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu 
vadesinde düzenli olarak ödeyen ortakla-

rın ödüllendirilmesi maksadıyla Bereketli 
Kredi adı altında faizsiz kredi uygulaması 
başlatmıştık. Yine 2021 yılı içinde ortakla-
rımızın kısa vadeli motorin ihtiyaçlarının 
faizsiz ve herhangi bir maliyet, masraf, 
komisyon vb. yansıtılmadan karşılanması 
amacıyla Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 
ortakların kısa vadeli yem ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla Kısa Vadeli Yem 
Kredisi, üreticilerin Kurban Bayramı ön-
cesindeki yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak 
karşılanması amacıyla da Kurban Vadeli 
Yem Kredisi gibi yeni faizsiz kredi ürünle-
rini ortaklarımızın kullanımına sunduk.”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
sağladığı yeni kredi imkânları ve 2021 yılı 
içinde 800 bini aşkın ortağına sunduğu fa-
izsiz finansman ürünlerinin büyük ilgiyle 
karşılandığına işaret eden Poyraz, “Sadece 
2021 yılının ilk 6 ayında 225 milyon TL 
tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 
165 milyon TL tutarında Kurban Vade-
li Yem Kredisi, 130 milyon TL tutarında 
Kısa Vadeli Yem Kredisi ve 2021 yılının 
ilk 4 ayında 80 milyon TL tutarında Be-
reketli Kredi olmak üzere ortaklarımıza 
yem, gübre, tohum, motorin gibi tarımsal 
girdi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 
toplamda 600 milyon TL tutarında faizsiz 
kredi kullandırdık” diye konuştu.

“FAIZSIZ KREDILERIN 
AĞIRLIĞINI 

ARTIRACAĞIZ” 
Tarımın finansmanında kullanılan kay-

nakların içinde faizsiz kredilerin ağırlığını 
artırmak istediklerine dikkat çeken Genel 

Müdür Poyraz, özellikle üreticinin finans-
mana erişimini hızlandırmak amacıyla 
geliştirdikleri faizsiz kredi ürünlerine koo-
peratif ortaklarının yoğun ilgi gösterdiğini 
ifade etti. 

Poyraz, Tarım Kredi tarafından sunulan 
bu kredi imkanları ile üreticilerin en çok 
ihtiyaç duydukları girdilere faizsiz olarak 
ulaştıklarına, bu doğrultuda üretim ve iş-
letme maliyetlerini minimize ettiğine dik-
kat çekti. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ta-
rafından geliştirilen ve 2021 yılı içinde 
üreticilerin kullanımına sunulan faizsiz 
kredi ürünleri;  

HASAT VADELI 
MOTORIN KREDISI

Ortaklarımızın kısa vadeli motorin ih-
tiyaçlarının faizsiz ve herhangi bir mali-
yet yansıtılmadan karşılanması amacıyla 
“Hasat Vadeli Motorin Kredi” kampanyası 
başlatılmış olup, bu kampanya ile ortakla-
rımıza 6 aya kadar faizsiz motorin kredisi 
kullanma imkânı sunuldu. Hasat vadeli 
motorin ve kısa vadeli motorin kredileri 
kapsamında ortaklarımıza 2021 yılının ilk 
6 ayında yaklaşık 225 milyon TL tutarında 
kısa vadeli motorin kredisi kullandırıldı.

KURBAN VADELI YEM 
KREDISI

Üreticilerin Kurban Bayramı önce-
sindeki yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak 
karşılanması amacıyla 2021 yılı Nisan ayı 
itibariyle kampanya başlatmış olup, bu 
kampanya kapsamında hiçbir kredi mali-

yeti olmaksızın faizsiz olarak 165 milyon 
TL tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi 
kullandırıldı. 

Yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bay-
ramını bekleyen küçük ölçekli yetiştirici-
ler için can suyu niteliğinde olan kurban 
vadeli faizsiz yem kredi imkanı, ağırlıklı 
olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere 
yönelik hazırlandı. Üreticilerin özellikle 
pandemi süreci sonrasında piyasada ya-
şanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, 
Kurban Bayramına kadar ihtiyaçlarının 
aksamadan karşılanabilmesi amacıyla dü-
zenlenen kampanyada tarımsal üretimin 
desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın 
ekonomik kalkınmasına katkıda bulun-
mak ve ülke insanının kaliteli ve sağlıklı 
gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağla-
mak hedeflendi. 

KISA VADELI YEM 
KREDISI 

Ortaklarımızın kısa vadeli yem ihtiyaç-
larının karşılanması amacıyla 2021 yılının 
ilk 6 ayında toplam 130 milyon TL tuta-
rında ve 3 aya kadar vadeli faizsiz yem kre-
disi kullandırıldı.

BEREKETLI KREDI
Kredi kullanan ortaklarımızın ödeme 

alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu 
vadesinde düzenli olarak ödeyen ortakla-
rımıza teşekkür amacıyla başlatılan Bere-
ketli Kredi Projesi kapsamında 2021 yılı-
nın ilk 4 ayında 80 milyon TL tutarında 
faizsiz tohum, gübre, zirai ilaç, motorin ve 
yem kredisi imkanı sunuldu.

Tarım Krediden üreticilere 
600 milyon TL faizsiz kredi

T

Üreticilerin uygun koşullar-
da finansmana erişimlerinin 
sağlanması amacıyla piyasa-
daki değişimleri yakından ta-
kip eden Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri, çiftçilerin yem, 
motorin, tohum ve gübre gibi 
tarımsal girdi ihtiyaçlarını kar-
şılamaları amacıyla 2021 yılı-
nın ilk 6 ayında yaklaşık 600 
milyon TL tutarında faizsiz kre-
di kullandırdı.
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Genel Müdür Yardımcısı Arpa, Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
tarladan sofraya gıda zincirinin bü-

tün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaş-
lara hizmet sunduğunu söyledi. 

Arpa, özellikle çiftçilerin uygun koşul-
larda finansmana erişimini sağlamak için 
çalıştıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl iti-
barıyla 8,2 milyar liralık bir kredi kullandır-
dık. Bu yıl itibarıyla ilk 6 ayda kullandırmış 
olduğumuz kredi 4,4 milyar lira. Son dö-
nemlerde hayata geçirdiğimiz sabit faizli 

kredi uygulamasının bunun içerisindeki 
payı 2,1 milyar lira. Yani çiftçilerimiz kre-
diyi kullandıklarında daha önce sıkça kar-
şılaştığımız eleştiri ve şikayet değişken faiz 
oranlarıydı. Bu yıl itibarıyla sayın genel mü-

dürümüzün talimatıyla hayata geçen sabit 
faizli kredi uygulamamız söz konusu” dedi.

Sabit faizle kullandırılan kredi oranının, 
toplam kredi içerisindeki payının yüzde 50 
olduğunu kaydeden Arpa “2021 yılının ilk 

yarısında 2,1 milyar lira sabit faizli olmak 
üzere toplamda 4,4 milyar lira kredi kullan-
dırdık. Yıl sonu itibarıyle de toplam 10 mil-
yar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz.” 
diye konuştu.

Coğrafi işaret tescilli de olan Sakarya ayvası 
Geyve ve Pamukova ilçelerinde zorlu şart-

lar altında yetiştirilerek Türkiye’nin yanı sıra 
dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Sakarya ay-
vası, iç piyasanın ihtiyacının yüzde 60’ını karşı-
lıyor. Pekmezi, kurutması, reçeli ile komposto-
su yapılan ve daha olgunlaşmadan dalında alıcı 
bulan Geyve ve Pamukova ayvası, Tarım Kredi 
Kooperatif Market aracılığıyla Türkiye’nin bir-
çok bölgesindeki tüketiciye ulaştırılıyor. 

Daha önce elma üretilen bahçelerde artık 
ayva üretildiğini belirten ayva üreticisi Ser-
dar Demir(24), “Geyve, Pamukova bölgesi-
nin coğrafi ve ekolojik şartları ayva için çok 
uygun. Yani iklim koşulları, yetişme şekli 
olarak çok uygun. Daha önceden elma olan 
bahçeler şu anda ayva olarak değiştirildi. 
İlçemizde büyük oranda ayva üretimi yapı-
yoruz. Türkiye’nin hemen hemen çoğu ilinin 
ayva ihtiyacı buradan karşılanıyor. Ayva sa-
dece yaş meyve olarak tüketilmiyor, bunun 

yanı sıra ayva tatlısı, reçeli ve kurusu gibi 
birçok mamulü de oluyor. Bu sene rekolteyi 
daha yüksek bekliyoruz.” dedi.

SAKARYA’DA YETIŞEN 
AYVALAR, DÜNYANIN DIĞER 

UCUNA KADAR GIDIYOR
Sakarya’da yetişen ayvaların yaklaşık yüz-

de 70’inin ihraç edildiğini belirten Demir, 
“Hasat zamanı geldiğinde daha ceviz bü-
yüklüğündeyken Türkiye’nin her tarafın-

dan tüccarlar geliyor, ayvayı alarak Bursa’ya, 
Adana’ya, Mersin’e yani ülkenin çeşitli illerine 
götürüp orada soğuk hava depolarına koya-
rak satıyorlar. İhracat da çok oluyor, yaklaşık 
yüzde 70’i dışarıya gidiyor. Orta Doğu’ya, 
Rusya’ya, Almanya’ya, Norveç’e, İngiltere’ye 
yani her tarafa gidiyor. Geyve ayvası sululuğu 
ile tutuldu, yani elma gibi yenilenebilir.” ifade-
lerini kullandı.

“TARIM KREDIYE MAL 
VERDIM BAŞIMI YASTIĞA 

RAHAT KOYUYORUM”
Genç bir çiftçi olarak kendisine en büyük 

desteği Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiğini 
belirten Demir, kooperatiften ekimden pazar-
lamaya kadar her türlü yardımı aldığını söyledi. 

Demir, “Benden önce babam tarımla uğraşı-
yordu. Ben bir yıldır kendi başıma yapıyorum. 
İlk iş olarak da Pamukova Tarım Kredi Koope-
ratifine giderek ortak oldum. Sakız kabak, şef-
tali, ayva ve üzüm yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim 
tüm ürünler için desteği Tarım Krediden alı-
yorum ve çok memnunum. Pamukova Tarım 
Kredi Kooperatifi bölgeden bu yıl ilk defa ayva 
alımı gerçekleştirdi. Benden de 30 ton ayva al-
dılar. Marketlerde ihtiyaç olunca gelip soğuk 
hava deposundan teslim ediyorum onlara. Çok 
güzel bir ticaret oldu. Tarım Krediye mal ver-
dim başımı yastığa rahat koyuyorum.” dedi.

Tarım Kredi, yılın ilk yarısında Tarım Kredi, yılın ilk yarısında 
4,4 milyar TL kredi kullandırdı4,4 milyar TL kredi kullandırdı

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa, Ta-
rım Kredi Kooperatiflerinin 
Ocak-Haziran 2021 döne-
minde 4,4 milyar lira kredi 
kullandırıldığını belirterek, 
“Yıl sonu itibarıyla toplam 
10 milyar lira kredi kullan-
dırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Tarım Krediyle çalışan üreticinin yüzü gülüyorTarım Krediyle çalışan üreticinin yüzü gülüyor
Sakarya’da yetiş-
tirilerek dünyanın 

birçok ülkesine gön-
derilen Pamukova 

Ayva’sı Tarım Kredi 
Marketler aracılığıyla 

da iç piyasadaki tü-
keticiye ulaştırılıyor. 

Üretici Üretici 
Serdar DEMİRSerdar DEMİR

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı 
Davut ARPADavut ARPA
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ 
Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fah-

rettin Poyraz, Söğüt-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan 
Sırhoca köyündeki GÜBRETAŞ’a ait altın madeni sahasında 
ilave yatırımlar gerçekleştireceklerini belirtti.

Maden sahasındaki ÇED raporu ve diğer çalışmaların 
devam ettiğini, bölgede üç fazlı bir çalışma yapılacağını be-
lirten Poyraz, “Çünkü orada tek bir maden yok. Hem oksitli 
hem de sülfürlü iki farklı maden türü var. Bu farklı maden 

türlerine yönelik iki farklı iç içe geçmiş kompleks bir yatı-
rım yapacağız.” ifadesini kullandı.

450 MILYON DOLARLIK BIR YATIRIM 
ÖNGÖRÜYORUZ

Poyraz, madeni bir an önce işletmeye almak için çalıştık-
larını vurgulayarak “Şu anda makine ekipman ve siparişle-
rini verdiğimiz ilave bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2022 
yılının sonunda ilk altını dökmek. Orada Türkiye ekono-

misi açısından brüt yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden 
bir büyüklük var. Biz bu 6 milyar dolarlık değeri oradan 
çıkartmak için bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2023 yılı içinde 
toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz.” 
diye konuştu.

Poyraz, “GÜBRETAŞ Maden Yatırımları olarak da bun-
dan sonraki dönemlerde Söğüt ve dışındaki diğer sahalarda 
da inşallah çalışmalara gireceğiz.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Söğüt altın madeninde ilk döküm 2022 yılında
Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri iştiraki GÜB-
RETAŞ Maden Yatırımla-
rının, Söğüt’te bulunan 
altın madeninin ekono-
miye kazandırılmasına 
yönelik çalışmaları sürü-
yor. Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz, 
projede ilk altın dökümü-
nün 2022 yılının sonun-
da yapılacağını söyledi. 

Tarım Kredi Kooperatif Market İstan-
bul Avrupa Lojistik Merkezi açılış 
törenine, Arnavutköy Kaymakamı 

Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı 
A. Haşim Baltacı, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Genel 
Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Nedim 
Nar, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik 
A.Ş. Genel Müdür Bayramali Yıldırım, şirket 
yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, açılışta yaptığı konuşmada, Lojistik 
Merkezinin hayırlı olması temennisinde 
bulunarak; “Dünyada tarımın ve koopera-
tifçilik mantığının gelişimine paralel olarak 
Tarım Kredi Kooperatifleri de özellikle son 
dönemlerde bir dönüşüm içerisindedir.   

Bu manada Türk çiftçisini desteklerken 
onların daha iyi koşullarda ürünlerini 
satabilmesi ve tüketicinin mutfağına 

gidebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifle-
ri gerekli dönüşümü yaparak son üç yılda 
marketçilik sektöründe de yerini aldı” dedi. 

MARKET AĞIMIZI 
GENIŞLETIYORUZ

Son dört yılda fiyatlardaki aşırı dere-
cedeki artışı nedeniyle Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin ayrı bir misyon üstlenerek 
mağaza açmaya karar verdiğini ifade 
eden Poyraz, geçen yılı 162 mağaza ile 
kapattıklarını bu sene ise mağaza sayısını 
daha da genişleteceklerini belirtti. 

Poyraz, gelecek 5 yılda stratejilerinin 
hazır olduğunu vurgulayarak; Tarım 
Kredi Kooperatif Marketi dünya stan-
dartlarına uygun hale getirip topluma 
çiftçiye katkı sağlamayı hedeflediklerini 
kaydetti. Açılışın ardından depoyu gezen 
Genel Müdür Poyraz, çalışmalara ilişkin 
bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Kooperatif Market Istanbul Avrupa Kooperatif Market Istanbul Avrupa 
Lojistik Merkezi açıldıLojistik Merkezi açıldıTürkiye Tarım Kredi Koo-

peratifleri iştiraklerinden 
Tarım Kredi Pazarlama 
ve Marketçilik bünyesin-
de faaliyet gösteren Tarım 
Kredi Kooperatif Market, 
çiftçilerden aldığı güçle 
büyümeye devam ediyor. 
Kooperatif Marketin İstan-
bul Avrupa Lojistik Merkezi 
düzenlenen törenle açıldı.
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Tekirdağ Bölge Müdürü Nedim Nar, 
Bölge Birliğinin 2021 yılı ürün alım 
faaliyetleri ve çalışmalarını Tarım 

Kredi Gazetesine değerlendirdi. Ayçiçe-
ğinde 2020 yılı ürün alım miktarının yak-
laşık 40 bin ton olduğunu hatırlatan Nar, 
bölgelerindeki ayçiçeği alımlarının tarih-
sel değişimini şu şekilde özetledi;     

“2021 ÜRÜN ALIM 
HEDEFIMIZ 420 MILYON TL”
“2019 yılı ürün alım tutarımız yakla-

şık 200 milyon TL, 2020 yılında ise yak-
laşık ürün alım tutarımız 250 milyon TL 
oldu. Tekirdağ Bölge Birliği olarak 2021 
yılı ürün alım hedefimiz de 420 milyon 
TL olacak. Bu yıl bölgemizde 10 bin ton 
tane mısır, 15 bin ton arpa, 8 bin ton çel-
tik ve yaklaşık 100 bin ton ayçiçeği alımı 

gerçekleştireceğiz, ürün değerlendirme 
faaliyetlerimizde ana ürünümüz ayçiçe-
ği olacak.”

Tekirdağ Bölge Birliği olarak 45 bin 
ortağa hizmet verdiklerini belirten Nar, 
bölgenin simgesi olan ayçiçeği hasadı-
na büyük bir titizlikle hazırlandıklarını 
söyledi. 

Nar, “Trakya’da yıllık ortalama 600 bin 
ton ayçiçeği rekoltesi var. Bunun yakla-
şık 100 bin tonunu biz alacağız. Çiftçi-
lerden alacağımız ürünlerimiz aracısız 
bir şekilde Kooperatif Marketlerimiz ile 
tüketiciye ulaştırılacak. Üreticilerimiz 
malını ederinde satabildiği için olumlu 
tepkiler alıyoruz. Bu yıl ayçiçeğinde de 
yüksek verim bekliyoruz. Çiftçilerimiz 
emeklerinin karşılığını Tarım Krediyle 
alacaklar.” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Nedim Nar, 
2021 hasat döneminin  bölgelerinde ayçiçeği açısından oldukça 
verimli geçeceğini belirterek, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak üreticimizin yanında yer alıyoruz. 2021 hasat döneminde 
ayçiçeğinde ürün alım miktarımızı 100 bin tona çıkararak geçen 
yıla oranla iki kattan fazla alım yapacağız.” diye konuştu. 

Tekirdağ Bölge Birliği  Tekirdağ Bölge Birliği  
rekor rekor 
ayçiçeği ayçiçeği 
alımı  alımı  
yapacakyapacak

Tarım Kredi çiftçinin 
menfaatine çalışıyor
Tarım Kredi Kooperatiflerinin son yıl-

larda yaptığı çalışmaları takdirle kar-
şıladıklarını vurgulayan Tekirdağ Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağı Mehmet Erol 
Kahvecioğlu, yetiştirdiği bütün ürünleri 
Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğini 
söyledi. 

Yıllık 700 bin lirayı aşan kredi kullandı-
ğını kaydeden Kahvecioğlu, “Tarım Kre-
diden her türlü ihtiyacımı karşılıyorum. 
Son yıllarda ürünlerimi almaya başladılar. 

Benim için güzel bir alışveriş. Ürünümü 
teslim ediyorum. Borcumdan düşüp üs-
tünü peşin olarak bana ödüyorlar. Serbest 
piyasanın üzerinde fiyat ödüyorlar. Daha 
ne isterim ki. İhtiyaçlarımı veresiye alıyo-
rum ve bir çok konuda esnek davranıyor-
lar. Çiftçinin menfaatine çalışan bir kuru-
luş ve babamdan aldığım ortaklık devrini 
çocuklarıma da bıraktım. Onlarında ortak 
olmasını sağladım. Bize sahip çıkana biz 
de sahip çıkarız” dedi. 

Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yüzde 45’nin yapıldığı Trakya’da ayçiçekTürkiye’nin ayçiçeği üretiminin yüzde 45’nin yapıldığı Trakya’da ayçiçekTürkiye’nin ayçiçeği üretiminin yüzde 45’nin yapıldığı Trakya’da ayçiçek---
lerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar eşsiz görüntüler oluşturdu.lerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar eşsiz görüntüler oluşturdu.lerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar eşsiz görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ  Bölge  Müdürü  Nedim  NARTekirdağ  Bölge  Müdürü  Nedim  NAR

Tekirdağ  Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı Tekirdağ  Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı 
Mehmet Erol KAHVECİOĞLUMehmet Erol KAHVECİOĞLU
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 ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım-
sal üretimde teknolojik yeniliklere öncülük 
etmeye devam ediyor. Son yıllarda tarım-
da teknolojik yeniliklerin uygulanmasına 
yönelik AR-GE çalışmalarına ağırlık ve-
ren Tarım Kredi Kooperatifleri, elde ettiği 
başarılı neticelere  bir yenisni daha ekledi. 
Samsun’da, zirai insansız hava araçlarıyla 
(ZİHA) çoklu uçuş ilaçlama denemesi ya-
pıldı.

TARNET tarafından oluşturulan tarım 
arazilerinin ZİHA’larla ilaçlanma proje-
si kapsamında, TKDK iş birliği ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri yürütücülüğünde, 
Türkiye’de ilk defa tarım dronelarıyla çok-
lu uçuş yapılarak geniş tarım arazilerinin 
ilaçlanması, Terme ilçesinde 100 dönüm-
lük çeltik tarlasında denendi. Bu kapsam-
da aynı anda havalanan 10 ZİHA ile 100 
dönüm arazinin 1,5 dakikada ilaçlanması 
sağlandı.

Programda konuşan Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz,  çiftçilerin ihtiyacı olan tarımsal 

girdilerin uygun koşullarda sağlanması 
için çaba sarf ettiklerini söyledi. Poyraz, 
“Diğer taraftan da üretilen ürünün işlenip, 
işletilip pazara taşınmasında sorumluluk 
aldık ve bu sorumlulukları da her geçen 
gün artırıyoruz. Hem üretim öncesinde 
hem üretim sonrasında sorumluluklarını 
artıran Tarım Kredi, aynı zamanda üretim 
sırasındaki sorumluluklarını da artırmak-
tan geri durmuyor. Özellikle çiftçilerimizin 
saha eğitimlerine büyük önem veriyoruz. 
Bizzat sahada verimliliği artırmak için cid-
di eğitim çalışması yapıyoruz. Eğitim çalış-
malarının beraberinde teknolojinin yoğun 
kullanımı ve verimliliğinin artırılmasında 
da ayrıca gayretimiz var.” dedi.

15 ILDE 20 ÜRÜN 
ÜZERINDE ÇALIŞMALAR 

YAPILDI
ZİHA’larla ilaçlama deneme çalışmaları-

na Samsun’dan başladıklarını aktaran Poy-
raz, şöyle devam etti:

“ZİHA’nın Türkiye’de yaygınlaştırılması 
denemelerine Samsun’da çeltik arazisin-
de başlamıştık. Bugün de Bakanlığımı-
zın verdiği desteklemelerle TARNET ve 
TKDK’nin desteğiyle alınan 30 ZİHA ile 
Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Türkiye’de 15 
farklı ilde 20 farklı ürün üzerinde çalışma-
lar yapıldı. Yani biz bu aracı kullandığımız-
da normal klasik yöntemlere göre verimli-
liği nasıl ileri taşıyabiliriz, buna çalışıyoruz. 
Bu araçlar çok kullanımlı ama maliyet ola-
rak baktığınızda çok maliyetli ama inanı-
yorum ki ileride üretim arttıkça maliyetler 
de aşağıya doğru inecektir. Biz de çiftçileri-
mizin bu maliyetleri tek başına göğüsleme 
sıkıntısını bildiğimiz için maliyetleri koo-
peratifler üstlensin istedik. Çiftçilerimiz de 
ürünlerini ilaçlama yapmak için istedikle-
rinde kooperatiflerimize gelsin, randevu 
alarak ihtiyaçlarını karşılasınlar.”

20 ürün üzerinde ZİHA ile ilaçlama de-
neme çalışması yürüttüklerine işaret eden 
Poyraz, bu yöntemle su kullanımında yüz-
de 90, ilaç kullanımında isi yüzde 50’ye va-
ran tasarruf sağlandığına dikkati çekti.

SEKTÖRÜN GELECEĞI 
AÇISINDAN ÖNEMLI

TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak 
da tarım ve gıda sektörü ile kırsal kalkınma 
alanlarındaki ekonomik faaliyetlerin çeşit-

lendirilmesi için çalıştıklarını anlattı.
TKDK olarak 2011’den beri toplam yatı-

rım miktarı 15,7 milyar lira olan 20 bin 265 
proje sahibiyle hibe sözleşmesi imzaladık-
larını aktaran Adak, şunları kaydetti:

“Bu projelere 5,8 milyar lira hibe desteği 
ödedik. Bu projeler sayesinde tarım sektö-
ründe ciddi ve olumlu adımlar atılmıştır. 
Kırsal alanlara 11,5 milyar liralık yatırım 
yapılması sağlanırken, 75 bin kişinin üze-
rinde insanın ise istihdamı sağlanmıştır. 
Desteklenen projelerin yüzde 69’unu genç-

Samsun’da, ZİHA’larla çoklu uçuş ilaçlama denemesi 
yapıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji şir-
keti TARNET ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumunca (TKDK) yürütülen çalışma kapsamında, 
geniş tarım alanlarının zirai insansız hava araçlarıyla 
çoklu uçuş yapılarak ilaçlama denemesi başarıyla ta-
mamlandı.

T

ZIHA’larla çoklu uçuş denemesi yapıldıZIHA’larla çoklu uçuş denemesi yapıldı
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ZIHA’larla çoklu uçuş denemesi yapıldıZIHA’larla çoklu uçuş denemesi yapıldı

lerimiz, yüzde 28’ini kadınlarımız oluştur-
maktadır. TKDK tarafından uygulanan pro-
jelerin sektörün geleceği açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum. Samsun’da koope-
ratifler aracıyla 8 tarım drone alımı gerçek-
leştirilmiştir. Toplam proje tutarı 1,6 milyon 
lira tutan droneların yüzde 65’i TKDK tara-
fından karşılanmıştır. Drone ile ilaçlama ya-
pılacak alan yaklaşık 65 bin dekar ve 75 köyü 
içine alacaktır. Bu projenin sağlayacağı en 
önemli fayda, ülkemizin diğer bölgelerindeki 
üreticilerimize örnek olmasıdır.”

TARIMDA MILLI 
TEKNOLOJI HAMLESI

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz 
ise TARNET’in girişimleri sonucunda tarım 
dronelarının tarımsal makine statüsünde de-
ğerlendirilmeye başlandığının altını çizdi.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine inan-
dıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

“Tarımda milli teknoloji hamlesini Tür-
kiye gündemine birçok projemizle taşımaya 
çalışıyoruz. Bunlardan biri olan zirai insan-
sız hava aracıyla artık çiftçimizin hizmetin-
deyiz. ZİHA ile ilaçlama yapmak, konvan-
siyonel yöntemlere nazaran insan sağlığı, 
su ve ilaç tasarrufu, zaman kazanımı, ürün 
ezilmesinin önüne geçilmesi ve maliyetlere 
yansımaktadır. Tarımda geleceğin en verim-
li teknoloji çözümü ne derseniz, tereddüt-
süz ‘ZİHA’ derim. Ülkemizde ilk defa çoklu 
ZİHA kullanımı ile ilaçlama yapılmasına 
şahit olduk. Özellikle büyük arazilerin ilaç-
lanmasında ciddi avantaj sağlayacağına ina-
nıyoruz.”

Programa Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif 
Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, milletvekilleri, Tarım Kredi Koope-
ratifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fikret Oy ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Bölge Müdürü Erol Apaydın ve üre-
ticiler katıldı.

TARNET’in TARNET’in 
Akıllı Tarım Akıllı Tarım 
Atölyeleri Atölyeleri 

meyve vermeye başladı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanın-
da faaliyet gösteren iştiraki TARNET’in yerli imkanlarla 
ürettiği projeleri, Burdur’da Tefenni Anadolu Teknik ve 
Meslek Lisesinin 300 dönümlük arazisinde uygulan-
maya başlandı.

Hayata ge-
çirdiği pro-

jelerle gençlere 
tarımı sevdirmeyi 
hedefleyen TAR-
NET, Akıllı Tarım 
Atölyeleri proje-
siyle tarım meslek 
liseleri öğrencile-
rine yönelik tarım 
kampları, atöl-
yeler, eğitici eği-
timler, lider çiftçi, 
ekosistem oyunla-
rı, seralar, robotik 
kitler ve topraksız 
tarım laboratuva-
rıyla eğitimler ve 
uygulamalar ya-
pıyor.

Akıllı Tarım 
Atölyeleri (ATA), Akıllı Traktör Siste-
mi (ATS) ve Zirai İnsansız Hava Aracı 
(ZİHA) projelerini Tefenni Anadolu 
Teknik ve Meslek Lisesinde uygula-
yan TARNET, Tefenni Kaymakamlığı 
koordinasyonunda, okula ait 300 dö-
nümlük araziye mısır ekerek sözleşmeli 
tarım gerçekleştirdi.

Ayrıca proje kapsamında, ATS en-
tegre edilen traktörle okulun arazi-

sinde otonom ekim yapıldı. ZİHA ile 
arazideki ürünlere ilaçlama yapılarak 
zamandan, iş gücünden ve tüm girdi 
maliyetlerinden tasarruf edildi ve tar-
ladaki verim maksimum seviyeye çı-
karıldı.

Projenin son kısmında ise yaklaşık 4 
ay sonra okulun arazisine ekilen mah-
sulün ticarileştirilerek Tarım Kredi Ko-
operatifleri Antalya Bölge Müdürlüğü-
ne teslim edilmesi planlanıyor.
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Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem AŞ, 
kanatlı hayvan sektörünün yoğun olarak 
kullandığı ve ithalatına yılda 1 milyar do-

lar harcanan soyaya alternatif olarak ketencik to-
humu üretimi projesini hayata geçirecek. Türki-
ye’de 12 fabrikada yıllık 1 milyon tonun üzerinde 
yem üretimi gerçekleştiren şirket, yem ithalatını 
minimuma indirmek için çalışma yürütüyor.

“HER YIL YÜZDE 10 
BÜYÜYORUZ” 

Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü 
Hasan Fehmi Kinay, şirket olarak her yıl 
düzenli olarak yüzde 10 büyüme gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Türkiye’de yem sek-
törünün, hayvancılıkta sürdürülebilir ve-
rimlilik bakımından stratejik öneme sahip 
olduğunu belirten Kinay, “Hayvancılık sek-
törünün ihtiyaç duyduğu balıktan kanatlı 
sektörüne, büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
yemlerine kadar tüm segmentte çok güçlü 
bir pazar payına sahip olarak yerimizi ala-
cağız.” dedi.

Kinay, Tarım Kredi Yem’in sadece üretim 
yapmadığını, üretimden sonra da çiftçilere 
destek olduğunu dile getirdi. 

“KETENCIK TOHUMU SOYAYA 
ALTERNATIF OLACAK”

Yurt dışından ithal edilen girdilerin yurt 
içinden ikame edilmesine yönelik çalış-
malar yaptıklarını anlatan Kinay, şöyle 
konuştu:

“Özellikle tavukçuluk ve yumurtacı-
lık sektöründe yem olarak yoğun şekilde 
kullanılan soyaya alternatif olarak keten-
cik tohumu üzerinde bir çalışmamız var. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin TAREKS 
Tohum şirketiyle birlikte alım garantisi 
veriyoruz. Ketencik tohumu Türkiye’nin 
bütün iklim koşullarında rahatlıkla yeti-
şen bir bitki. Yağlı bir tohum ve protein 
değerleri açısından da soyaya alternatif 
olabileceği düşünülen ve bizim büyükbaş 
hayvan yemine de kullandığımız, kullan-
mak istediğimiz bir ürün.”

 TÜRKIYE HER YIL 
YAKLAŞIK 3 MILYON TON 

SOYA ITHAL EDIYOR
Kinay, Türkiye’nin ithal ettiği soya miktarının 

yılda yaklaşık 3 milyon ton olduğunu aktardı. 
Türkiye’de yıllık 270 bin ton soya üretildiği bil-
gisini veren Kinay, “Geri kalan kısmı ithal edili-
yor. Dışarıya çok büyük kaynaklar aktarılıyor ve 
stratejik bir ürün.” değerlendirmesinde bulun-
du. Genel Müdür Hasan Fehmi Kinay, ketencik 
tohumu üretimini yaygınlaştırmayı hedefledik-
lerini de vurguladı.  

“YAĞLI TOHUM IHTIYACI 
ÇOK BÜYÜK” 

Konuyla ilgili planlamanın sürdüğüne deği-
nen Kinay, “Türkiye’de kanatlı sektöründe özel-
likle soya çok yoğun kullanılıyor. Yağlı tohum 
ihtiyacı çok büyük.  Sadece şunu ifade edebili-
rim; ketencik tohumunun minimum 1 milyar 
dolarlık bir katkısı olacak. İnşallah bunu gerçek-
leştirdiğimizde, ithal ettiğimiz soyanın muadili, 
yerli, bu toprakların ürünü yağlı tohum olarak 
yem sektörüne kazandırılmış olacak. Bu çok bü-
yük bir strateji, çok çok büyük bir imkan.” dedi.

Tarım Krediden yemde ithalatı Tarım Krediden yemde ithalatı 
azaltacak girişimazaltacak girişimTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım 

Kredi Yem ile TAREKS Tohum, Türkiye’de özellikle yem 
üretiminde yoğun olarak kullanılan soyaya alternatif ke-
tencik tohumunun kullanımı için güçlerini birleştirdi. Yağ 
olarak zengin bir bitki olan ketencik tohumunun yem 
sektöründe kullanılmasıyla yıllık 1 milyar dolarlık ithalata 
son verilmesi bekleniyor. 

Ülke tarımının gelişimi, yüksek 
verim ve ürün çeşitliliği ama-

cıyla projeler geliştiren Tarım Kredi, 
üretimden hasada kadar ortaklarına 
her adımda destek veriyor. Erzurum 
Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde 
demonstrasyon çalışmaları başlatılan 
arpa ve buğdayların hasatları yapılıyor.

Erzurum Bölge Birliğine bağlı 
Pasinler Tarım Kredi Kooperati-
fi faaliyet alanında 4 çeşit buğday, 
Horasan Tarım Kredi Kooperatifi 
faaliyet alanında 2 çeşit arpa, Yay-
cı Tarım Kredi Kooperatifi faaliyet 
alanında 3 çeşit buğday ve 1 çeşit 
arpa, Iğdır Tarım Kredi Kooperatifi 
faaliyet alanında ise 5 çeşit arpa ve 
6 çeşit buğdayın hasatları gerçekleş-
tirildi.

Erzurum Bölge Birliği kontrolün-
de yürütülen çalışmalarda Tedarik 

Yönetmenliğinden sorumlu Yönet-
men Yardımcısı K. Hakan Korukcu, 
Yaycı Tarım Kredi Kooperatifi Yük-
sek Ziraat Mühendisi Seliha Akkuş 
ve Iğdır Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdür Yardımcısı Bahattin Kara-
kuş tarafından çeşitlere ait adaptas-
yon kabiliyetleri yerinde incelendi.

Demonstrasyon çalışmaları kap-
samında Erzurum Bölge Birliğine 
bağlı Pasinler Tarım Kredi Koope-
ratifi faaliyet alanında 4 çeşit buğ-
day, Horasan Tarım Kredi Koope-
ratifi faaliyet alanında 2 çeşit arpa, 
Yaycı Tarım Kredi Kooperatifi faali-
yet alanında 3 çeşit buğday ve 1 çeşit 
arpa, Iğdır Tarım Kredi Kooperatifi 
faaliyet alanında ise 5 çeşit arpa ve 6 
çeşit buğday tohumluğu denemeleri 
yapılırken, deneme tarlalarında ha-
satlar başladı.

Trakya’da üretilen arpa ve buğday çeşitlerinin; Doğu Anadolu Bölgesi iklim ve toprak şartla-
rında da yetişme ve verim koşullarının tespit edilmesi üzerine Erzurum Bölge Birliğince geçen 
yıl başlatılan arpa ve buğday tohumluğu demonstrasyon çalışmalarında verim tespiti yapıldı.

Tarım Kredi Yem 
AŞ, kanatlı hayvan 
yetiştiriciliğinde 
soyanın 
alternatifini buldu

Erzurum Bölgeden AR-GE atağı
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YÜKSEK VERIMIYLE 
DIKKAT ÇEKIYOR

Akademisyenler ve meraklı arıcılar 
tarafından takip edilen dünyaca 
ünlü Yığılca arısı, diğer arılara oran-

la 3 katı bal verimine sahip olabiliyor.  Yığıl-
ca arısı kanat ve dil uzunluğuyla diğer ırkla-
ra göre daha fazla verim vermesi nedeniyle 
bölgedeki arıcılar son yıllarda bal üretimi 
yanında ana arı yetiştirerekte kazançlarını 
çeşitlendiriyor. 

KALITELI GIRDININ ADRESI 
TARIM KREDI  

Arı üretimi kadar bölgenin kestane balı 
da özel talep görüyor. Üreticilerin bölgede 

en büyük destekçisi ise Tarım Kredi Koo-
peratifleri. Tarım Kredi üreticinin uygun 
ve kaliteli girdiye ulaşmasını sağladığı gibi 
bölgenin meşhur kestane balının tüketiciye 
ulaşmasına da katkı yapıyor. 

Düzce’nin Kırık Köyünde üretim yapan 
Yığılca Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Saa-
dettin Arı(60), hem arı hem de kestane balı 
üretimi yaptığını söyledi.  Yığılca ilçesinin, 
arıcılığın gen kaynakları olarak çok zengin 
bir bölge olduğunu belirten Arı, “Yığılca 
arısı, doğal olarak bölgede bulunan güzel 
bir eko tip. Coğrafi koşullara uyan bir tip. 
Kanat ve bacak uzunlukları, diğer arıla-
ra göre daha uzun ve bal verimi olarak da 
Anadolu ve Kafkasya’nın iki katı.” dedi.

YURTDIŞINDAN DA ILGI 
GÖRÜYOR 

Yığılca arısının yurt içi ve dışından yo-
ğun ilgi gördüğünü anlatan Arı, “Yığılca 
arısı talep edilen bal verimi yüksek bir arı-
dır. Bir de popülasyon gelişimi çok iyi. Bal 
mevsimine girerken hızlı bir popülasyon 
oluyor ve arı, mevsime güçlü giriyor. Bu iki 
etkenden dolayı arı üreticileri de tercih edi-
yor. Arıyı alanlardan geri dönüşler de çok 
güzel.” ifadesini kullandı.

“ALIŞVERIŞTEN ÇOK 
MEMNUM KALDIM”

Geçen yıl ürettiği bir ton kestane balını 
Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğini be-
lirten Arı, “Bu alışverişten çok memnum 
kaldım. Hem istediğim fiyata verdim hem 
de param hemen hesabıma geçti. Bölgenin 
en büyük üreticilerinden biriyim. Bu yıl 
üreteceğim kestane balını da Tarım Kredi 
Kooperatiflerine vereceğim. Tüketicileri-
miz gönül rahatlığıyla Kooperatiflerden 
ballarımızı satın alabilirler” diye konuştu. 

Düzce’de faaliyet gösteren 
arıcılar, sokmayan iyi huylu 
ve az sayıyla çok bal üre-
ten özellikleriyle ünlenen 
Yığılca ana arısı talepleri-
ne yetişemiyor. Yığılca balı 
ise bölgenin el değmemiş 
doğasının en saf güzelliği 
olan eşsiz ormanlarından 
üretilerek Tarım Kredi Koo-
peratiflerinde satılıyor.

Dünyaca ünlü kestane balı Dünyaca ünlü kestane balı 
Tarım Kredi KooperatiflerindeTarım Kredi Kooperatiflerinde

Bereket Sigortaya iki ödül birden!
Türkiye Tarım Kredi Koopera-

tifleri iştiraklerinden Bereket 
Sigorta, 2007 yılından itibaren ve-
rilen ve uluslararası alanda prestijli 
ödüllerden biri olarak kabul edilen 
World Finance İslami Finans Ödül-
leri’nde 2 kategoride ödül kazandı. 

Bereket Sigorta Genel Müdürü 
Mahmut Güngör, tekafül sigortacı-
lığı ile ilgili bir model oluşturmayı 
hedeflediklerini belirterek “Tekafül 
prensipleri çerçevesinde gerçekleş-
tirdiğimiz faaliyetler ile aldığımız 
bu iki ödül; ‘Sigortadan Öte’ anla-
yışıyla, misyonumuz için bir gös-
terge olmuştur. Ülkemizde tekafül 
modelini uygulayan şirket olma 
sorumluluğunun bilinciyle, tekafül 
sisteminin bilinirliğinin ve farkın-
dalığının arttırılmasına, Tekafül 
sigortacılığının daha geniş kitlelere 
yayılmasına hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Güngör, “Ana sermayedarımız 
Tarım Kredi Kooperatifleri daya-
nışma ve paylaşımı esas alan yapısı 

ile birlikte,  şirketimiz de dayanış-
ma ve paylaşımı esas alan tekafül 
sigortacılığı ile ilgili bir model oluş-
turma yoluna gitmiştir. Hedefle-
rimiz doğrultusunda ilklere imza 
atarak müşterilerimizin de ihtiyaç-
larına odaklanırken sosyal sorum-
luluklarımızın peşinden gitmek 
de bize ayrıca motivasyon kaynağı 
oldu. Bu motivasyonun uluslarara-
sı arenada karşılık bulmuş olması, 
iki ödül birden almış olmamızı, 
gayretlerimizin bir karşılığı ve yük-
selen performansımızın göstergesi 
olarak değerlendiriyoruz. Elde et-
tiğimiz başarıda, ülke ekonomi-
sine değer katma yolunda büyük 
payı olan ve şirketimizden destek 
ve iş birliğini esirgemeyen 158 yıl-
lık köklü geçmişiyle Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin değerli yönetici 
ve çalışanlarına, iş ortaklarımıza, 
başarılı çalışmadaki katkılarından 
ötürü değerli mesai arkadaşlarımı-
za ve müşterilerimize teşekkürleri-
mi sunuyorum.” diye konuştu.

Bereket Sigorta, dünyanın saygın iş ve 
finans dergilerinden World Finance ta-
rafından düzenlenen “İslami Finans 
Ödülleri 2021”de “Türkiye’nin En Güve-
nilir Katılım Sigorta (Tekafül) Şirketi” ile 
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Toplu-
ma Adanmışlık” kategorilerinde olmak 
üzere iki ödüle layık görüldü.

Yığılca  Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı Yığılca  Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı 
Saadettin  ARISaadettin  ARI
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Kayıtların devam ettiği Tarım 
Kredi Gençlik ve Spor Ku-

lübü futbol okulunda 2006-2014 
doğumlu 6-14 yaş arası gençlere, 
yıl boyunca spor yapma imkanı ve 
futbol eğitimi alması ile spor sev-
gisinin aşılanması hedefleniyor. 
Temel futbol eğitimi alan genç fut-
bolcu adayları doğal yeteneklerine 
paralel olarak Tarım Kredi Gençlik 
ve Spor Kulubü ve ülke futboluna 
kazandırılacak.

Tarım Kredi Gençlik ve Spor 
Kulübü altyapı sorumlusu Tayfun 
Doğan, “Bu yıl hesapta olmayan 
Kovid 19 nedeniyle futbol okulu 
çalışmalarına gecikmeli olarak baş-
ladık. Batıkent Mesa Metro durağı 
yanında, Yenimahalle Devlet Has-
tanesi arkasındaki tesislerde Kovid 
19 tedbirleri kapsamında çalışıyo-
ruz. Kayıtlarımız da devam ediyor” 
dedi.

Futbol okulunda, yaş gruplarına 
göre ayrılan çocuklar, 12 ay boyun-
ca kesintisiz olarak akademisyen 
eğitmenler eşliğinde hem pratik ve 
teorik eğitim alacak, hem de yete-
neklerini keşfedecek. 

Futbol okuluna kayıt yaptıran 
gençler, profesyonel kariyer sahi-
bi antrenör ve beden eğitimi öğ-
retmenler eşliğinde özel kaleci ve 
fiziki kondisyon eğitimi alacak. 
Kız çocuklarının da özellikle ilgi 
gösterdiği futbol okulunda genç 
futbolcu adayları, maç deneyimi 
de kazanacak. Öte yandan Tarım 
Kredisporun yabancı futbolcuları, 
gençlerin pratik İngilizce gelişim-
lerine katkı sağlayacak.

Aileler ve ilgilenen gençlerimiz 
kayıt için 0543 100 37 39 nolu tele-
fon numarasından bilgi alabilirler.

TARIM KREDI 
GENÇLIK VE SPOR 
KULÜBÜ ALTYAPI 

SEÇMELERI 
YAPILDI

Tarım Kredi Gençlik ve Spor 
Kulübünün düzenlediği 2003-2007 
doğumlu oyuncu seçmeleri Ankara 
Anıttepe Spor Tesislerinde gerçek-
leştirildi.  

Ankara 1. Amatör Kümede mü-
cadele eden Tarım Kredi Gençlik 
ve Spor Kulübü, geleceğin futbol 
yıldızlarını belirlemek, altyapısını 
güçlendirmek için çalışmalarına 
hız verdi. Kulübün U14 -U16 ve 
U18 kategorisinde mücadele ede-
cek takımlar için 2003-2007 do-
ğumlu oyuncu seçimleri yapıldı. 
50’den fazla müracaatın olduğu ve 
alt yapı ekibinde yer alan tüm ant-
renörlerin katılım gösterdiği seç-
melerde futbolcu adayları büyük 
heyecan yaşadı. 

Tarım Kredi Gençlik ve Spor 
Kulübü altyapı sorumlusu Tayfun 
Doğan, seçmelere yoğun bir ilgi 
olduğunu belirterek, “Biz gençlere 
çok önem veren bir anlayışla yola 
çıktık. Bu yüzden de hem kulübü-
müzün geleceği hem de yetenekli 
sporcuların ülke futboluna kazan-
dırmak amacıyla altyapımıza fut-
bolcu adayları seçmeye çalışıyoruz. 
Potansiyelini hissettiğimiz çocukla-
rımızı bünyemize katacağız” dedi.

Tarım Kredi Gençlik ve Spor Kulübü, 
geleceğin sporcularını yetiştirmek için futbol 
okulu çalışmalarını başlattı. Genç futbolcu 
adayları, profesyonel kariyer sahibi antrenör 
ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde 
eğitim görüyor.

Tarım Kredi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Okulu çalışmalarına başladıTarım Kredi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Okulu çalışmalarına başladı
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Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği İnsan Kaynakları Da-

ire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünce, 
2021 yılı eğitim programı doğrultu-
sunda ve Kovid-19 tedbirleri kapsa-
mında; kooperatif yetkilisi ve yetkili 
ziraat mühendisi olarak görev yapan 
personele yönelik Kooperatif Müdür 
Yardımcılığı için Mevzuat ve Muhase-
be Kursu düzenlendi.

Eğitimin ardından, İnsan Kaynak-
ları Müdürlüğü tarafından 6 Temmuz 
2021 tarihinde Adana, Nevşehir ve 
Antalya’da eş zamanlı olarak Müdür 
Yardımcılığı Sınavı yapıldı.

Nevşehir’de, Sakarya, Kütahya, 
Konya, Ankara, Kayseri, Sivas, Sam-
sun, Trabzon ve Erzurum; Antalya’da, 
Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Antalya; 
Adana’da ise Malatya, Gaziantep, Mer-
sin ve Şanlıurfa Bölge Birliklerinde 
görev yapan personel sınava katıldı.

Nevşehir’de yapılan sınav komis-
yonunda Genel Müdür Yardımcısı 
Davut Arpa ve Kayseri Bölge Müdü-
rü Mehmet Uzun komisyon başkanı, 
İnsan Kaynakları Müdürü Muham-
med Fatih Arslan ve Kayseri Bölge 
Müdür Yardımcısı İbrahim Onursoy 
komisyon üyesi; Antalya’da yapılan 
sınavda, Eğitim Müdürü Emre Murat 
Odacıoğlu ve Antalya Bölge Müdür 
Yardımcısı Gökay Poyraz komisyon 
başkanı, Mekanizasyon ve Enerji 
Müdürü Mert Eser Akçay ve Antalya 
Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Ge-
redeli komisyon üyesi; Adana’da yapı-
lan sınavda ise Disiplin ve Özlük İşleri 
Müdürü Ümit Tanrıöven komisyon 
başkanı, Kurumsal Satış ve Müşteri 
İlişkileri Müdürü Yasin Dursun ve 
Mersin Bölge Müdür Yardımcısı Ebu-
bekir Kurt da komisyon üyesi olarak 
görev aldı.

Kooperatif Müdür Yardımcılığı Kooperatif Müdür Yardımcılığı 
sınavı yapıldısınavı yapıldıTarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kooperatifler-

de kooperatif yetkilisi ve yetkili ziraat mühendisi olarak görev ya-
pan personele yönelik Müdür Yardımcılığı Sınavı gerçekleştirildi.
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Mayıs ayında başlayan ve tarladan 
sofraya yaklaşık 4 ay süren pirincin 
üreticiler açısından meşakkatli yol-
culuğu sürüyor. Lezzeti dolayısıyla 
talep gören ve Osmanlı’da saray 
mutfaklarını süsleyen Konuralp pi-
rinci, Tarım Kredi Kooperatifleri ara-
cılığıyla sofralarla yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak pirinç üreticisinin 

her türlü ihtiyaçlarını karşı-
ladıklarını belirten Konuralp 
Tarım Kredi Kooperatifi Yetkili 
Ziraat Mühendisi Melike Öz-

doğan ise kooperatif ortakları 
tarafından üretilen, Osman-
lı sofralarını süsleyen lezzetli 
Konuralp pirincinin Sakarya 
Bölge Birliğine bağlı koopera-
tiflerde satıldığını belirtti. 

Ortaklarımızın Ortaklarımızın 
tüm ihtiyaçlarını tüm ihtiyaçlarını 

karşılıyoruzkarşılıyoruz

OSMANLI SARAY MUTFAĞININ 
ARANAN PIRINCI

Tarihi 1800’lü yıllara dayanan, halk dilinde kasaba 
pirinci olarak anılan Konuralp pirinci, “Osmanlı sa-
ray mutfağının pirinci” olarak da biliniyor. Geçmiş-
ten bu yana dededen toruna ulaşan ata tohumuyla 
ekimi yapılan Konuralp pirinci, zamanının vazgeçil-
mez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını gü-
nümüzde de sürdürüyor.

KONURALP PIRINCI 
LEZZETIYLE TALEP GÖRÜYOR

Düzce’de, lezzeti dolayısıyla talep gören, Osman-
lı’da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirincini 
çiftçiler, şafak vakti sulak alanlara giderek tenekeler-
deki tohumları toprakla buluşturuyor. Daha sonra 4 
ay süresince her gün tarlada vakit geçiren üreticiler, 
zaman zaman tarlalardan suları çekerek gübreleme 
ve ilaçlama yapıyor. 

PAZAR SIKINTISI YOK
Bölgede dededen toruna devam eden çeltik üreti-

minde pazar sıkıntısı yaşanmıyor. Mahsulün alıcıları 
ürün tarladan kaldırılmadan hazır bekliyor. Ürünün 
büyük bir bölümü ise Tarım Kredi Kooperatifleri ta-
rafından tüketicilerle buluşturuluyor.

“ATA TOHUMLARIMIZI TOPRAK 
ANAYLA BULUŞTURUYORUZ”

Pirinç üreticisi 64 yaşındaki Konuralp Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağı İsmet Aktepe, işi dedele-
rinden öğrendiğini ve çocukluğundan bu yana çift-

çilik yaptığını söyledi. Çeltik üretiminin zor olduğu-
nu ve emek istediğini dile getiren Aktepe, “Atadan 
gelen tohumlarımızı toprak anayla buluşturuyoruz.” 
dedi.

Aktepe, uzun ve meşakkatli bir ekim ve hasat dö-
nemine girdiklerini aktararak şöyle devam etti:

“Pirinç, çok emek isteyen bir ürün. 120 gün süren 
ve büyük emekle üretilen mahsulümüzü ilk olarak 
toprakla buluşturuyoruz. Bu pirinç bölgemiz açısın-
dan önemli mahsuldür. Bu pirinci özellikle Osmanlı 
saray mutfaklarında tercih ederlermiş. Suyu ve top-
rağından kaynaklı çok lezzetli bir pirinçtir. Bu mah-
sulden yapılan pilav meşhurdur.”

Doğal yollarla ekim ve hasat yaptıklarına işaret 
eden Aktepe, bu güzel pirinci vatandaşların sofra-
larına getirmek için mücadele ettiklerini belirtti. Bu 
mücadelede en büyük destekçilerinin Tarım Kredi 
Kooperatifleri olduğunu söyleyen Aktepe, “Pandemi 
gibi zor süreçler geçiriyoruz ama biz bunu yapacağız, 
başka yolu yok. Ülkemiz emeksiz ve tarımsız olmaz. 
Toprakla uğraşmak insana zevk veriyor. Toprak bi-
zim anamızdır.” diye konuştu.

Osmanlı mutfağının pirinci, Osmanlı mutfağının pirinci, 
sofralara Tarım Krediyle ulaşıyorsofralara Tarım Krediyle ulaşıyor

Çiftçiler, şafak vakti sulak alanlara giderek 
tenekelerdeki tohumları toprakla buluşturuyor.

Konuralp  Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı Konuralp  Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı 
İsmet AKTEPEİsmet AKTEPE
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Edirne’nin Keşan ilçesine 
bağlı Siğilli Köyünde yaklaşık 
bin 500 dekar alanda üretimi 
yapılan bamya, pazarda kilog-
ramı 30 liraya kadar alıcı bu-
luyor. 

Siğilli Köyünün tek geçim kay-
nağı olan ve Türkiye genelin-
de lezzetinden dolayı tercih 
edilen bamyanın yetiştirilme 
aşamasında ise çiftçilere en 
büyük desteği Tarım Kredi Ko-
operatifleri veriyor. 

“Bamya varsa ekmek var!”“Bamya varsa ekmek var!”
Tarım Kredi desteğiyle Siğilli Köyündeki üreticiler için bamya tek geçim kaynağı olduTarım Kredi desteğiyle Siğilli Köyündeki üreticiler için bamya tek geçim kaynağı olduTarım Kredi desteğiyle Siğilli Köyündeki üreticiler için bamya tek geçim kaynağı oldu

Trakya’nın verimli topraklarında do-
ğal yöntemlerle yetiştirilen ve yak-

laşık üç ay boyunca hasadı yapılan Siğilli 
bamyası için üreticiler ilk ürünleri topla-
maya başladı. 

Yaklaşık bin kişinin yaşadığı Siğilli Kö-
yünün yüzde 95’i geçimini bamya ile sağ-
larken geri kalan yüzde 5’lik kısım ürünü 
toplayamayacak olan yaşlılardan oluşuyor.  
Genellikle kadınlar tarafından hasat edi-
len bamyada bir günde 500-550 kilo top-
lanıyor. Vücutla temas ettiğinde kaşındı-
ran yaprakları nedeniyle zorlu geçen hasat 
sürecinde çalışanları sıcak da zorluyor.

EKILIŞTEN HASADA 
TARIM KREDI VAR

‘Bamya Diyarı’ olarak adlandırılan 
köydeki yetiştiriciler, “Bamya varsa, ek-
mek var, düğün var” diyerek bamyanın 
kendileri için ne kadar önemli olduğunu 

vurguluyor. 3 aylık hasat süresince saba-
hın ilk ışıklarıyla kadın ve çocuklarla bir-
likte tarlalarda ürün toplamaya başlayan 
üreticilerin, üretim devamlılığını sağla-
maları açısından bir diğer önemli des-
tekçileri ise Tarım Kredi Kooperatifleri 
oluyor.  Üreticinin tüm girdi ihtiyaçlarını 
karşılayan Tarım Kredi Kooperatifleri, 
teknik anlamda da ekilişten, hasat sonu-
na kadar üreticinin yanında yer alıyor.  

Bölgede yaklaşık bin 500 dönüm bam-
ya ekim alanı bulunduğunu belirten Ke-
şan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü 

Hasan Yıldız, “Trakya’da bamya üretimi 
yüksek seviyede. Tohumları nisandan 
itibaren toprakla buluşuyor. Üreticisine 
kısa sürede hasat imkanı veriyor. Siğilli 
bamyası tescilli bir ürün ve bu köyümü-
zün tüm geçimi bamya yetiştiriciliğinden 
sağlanıyor.” dedi.

LEZZETLI BAMYANIN 
SIRRI 

Siğilli  Köyünde bamya üreticisi Musta-
fa Kafalı(61) ise bölgenin toprak yapısı ve 
iklim koşullarının lezzetli bamya üretimi-
ne elverişli olduğunu söyledi.

Organik tarım yapılarak yetiştirilen 
bamyanın günlük taze olarak toplandığını 
belirten Kafalı, markalaşma yolunda hızla 
ilerleyen Siğilli bamyasının her yıl pazar 
payını genişleterek daha fazla tüketicinin 
damak tadına hitap ettiğini belirtti.

YILDA 500 TON ÜRÜN
Siğilli köyüyle birlikte civar köylerde 

de üretilen bamyanın, Türkiye’de aranı-
lan bamya çeşidi olduğunu ve bu nedenle 
patentinin alındığını dile getiren bam-
ya ureticisi Cihan Meriç(50) de, “Sadece 
köyümüzde günde 4 tona yakın bamya 
toplanıyor ve bunlar Türkiye’nin bir çok 
pazarında alıcı buluyor. Şu anda  bamyayı 
bizler pazarlara çıkarak kilosunu 30 lira-
dan satıyoruz. Ancak toptan almaya ge-
lenler oluyor. Onlara daha uygun fiyattan 
veriyoruz ve Türkiye’nin her tarafına ürün 
gidiyor. Bizim için iyi ve tek gelir kapısı. 
Burada bamyadan yılda 500 tonun üzerin-
de verim elde ediliyor” diye konuştu.

Keşan  Tarım Kredi Kooperatifi Keşan  Tarım Kredi Kooperatifi 
Ortağı Mustafa KAFALIOrtağı Mustafa KAFALI

Yaklaşık bin nüfusa sahip Siğilli Yaklaşık bin nüfusa sahip Siğilli 
Köyünde sadece bamya yetiştiren Köyünde sadece bamya yetiştiren 

üreticiler, tüm kazançlarını bayma üreticiler, tüm kazançlarını bayma 
satışından elde ettiklerini söylediler.satışından elde ettiklerini söylediler.
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MAXİM yemlik arpa çeşidi MAXİM yemlik arpa çeşidi 
Arpa bitkisi, Ülkemiz ve dünyada en çok yetiştirilen önemli tahılların içerisinde Arpa bitkisi, Ülkemiz ve dünyada en çok yetiştirilen önemli tahılların içerisinde Arpa bitkisi, Ülkemiz ve dünyada en çok yetiştirilen önemli tahılların içerisinde 

yer alıyor. Arpa dünyanın tropik bölgeleri hariç tüm bölgelerinde yetiştirilebiliryer alıyor. Arpa dünyanın tropik bölgeleri hariç tüm bölgelerinde yetiştirilebiliryer alıyor. Arpa dünyanın tropik bölgeleri hariç tüm bölgelerinde yetiştirilebilir---
ken, ülkemizde ise hemen hemen her bölgede yetiştirilmektedir. Dünyada, buğken, ülkemizde ise hemen hemen her bölgede yetiştirilmektedir. Dünyada, buğken, ülkemizde ise hemen hemen her bölgede yetiştirilmektedir. Dünyada, buğ---
day, mısır ve pirinçten sonra dördüncü sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğday, mısır ve pirinçten sonra dördüncü sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğday, mısır ve pirinçten sonra dördüncü sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğ---
daydan sonra en fazla yetiştirilen tahıl olma özelliğini sürdürmüştür.  Ancak ekim daydan sonra en fazla yetiştirilen tahıl olma özelliğini sürdürmüştür.  Ancak ekim daydan sonra en fazla yetiştirilen tahıl olma özelliğini sürdürmüştür.  Ancak ekim 
alanı ve üretim bakımından ilk sırayı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, alanı ve üretim bakımından ilk sırayı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, alanı ve üretim bakımından ilk sırayı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, 
son sıraları ise Karadeniz ve Marmara bölgeleri almaktadır. son sıraları ise Karadeniz ve Marmara bölgeleri almaktadır. son sıraları ise Karadeniz ve Marmara bölgeleri almaktadır. 

Dünyada geniş ölçüde ekimi yapılan arpanın % 65’lik 
kısmı hayvan yemi yapımında, % 33’lük kısmı malt-

lık olarak, % 2’lik kısmı ise insan besini olarak gıda en-
düstrisinde kullanılmaktadır. Türkiye’de ise, ekimi yapılan 
arpa üretiminin % 90’lık kısmı hayvan yemi olarak kulla-
nılırken, kalan % 10’luk kısmı ise maltlık olarak ve diğer 
gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Arpa üretiminin gıda 
endüstrisinde yer alan kullanım oranı çok düşük olup, 
maltlık olarak sanayideki kullanım oranı ise her yıl artış 
göstermektedir.
2020 yılı verilerine göre, Dünya’da ekim alanı 51,8 mil-

yon hektar, üretim 156,5 milyon ton civarında iken, Ül-
kemizde ekim alanları 2,8 milyon hektar, üretim ise 7,6 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
TAREKS A.Ş tarafından geliştirilen ve tescil başvurusu 

yapılan MAXİM iki sıralı yemlik arpa çeşidi, Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından İç Anadolu Bölgesi kuru alan-
larda iki yıllık yapılan deneme sonuçlarına göre 2017 yılın-
da tescil edilmiştir. Şirket tarafından Trakya ve İç Anadolu 
Bölgelerinde sertifikalı tohumluk üretimleri yapılmaktadır.
2020-2021 ÜRETİM SEZONUNDA KURAKLIKTAN EN 
AZ ETKİLENEN ve RAKİP ÇEŞİTLERE GÖRE YÜK-
SEK VERİM ALINAN ÇEŞİTLERDEN BİRİ MAXİM 
ARPA ÇEŞİDİ OLMUŞTUR.
Resmi tescil denemelerinde en yüksek 836,7 kg/da, or-

talamada 490,6 kg/da verim alınan MAXİM iki sıralı yem-
lik arpa çeşidinden çiftçi şartlarında da 500-600 kg/da 
ortalama verim alınmaktadır. 
Kışlık gelişme tabiatına sahip, yüksek tane verimli, arpa 

yaprak lekesine orta derecede dayanıklı, kahverengi pasa 
toleranslı ve kaliteli bir çeşittir. Erkencilik ve kuraklığa to-
leransı özelliğiyle de kurak koşullarda rakip çeşitlere göre 
yüksek verimiyle de öne çıkmaktadır.
1980’li yıllarda tohumculuk sektöründe özel sektörün de 

etkin olmasıyla birlikte, 1981 yılında Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin bir iştiraki olarak öncelikle ortakları olan 
çiftçilerin kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla TAREKS A.Ş. kurulmuştur. 1987 yılında 
“Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluş Yetkisi” alan 
şirket, hâlihazırda bu kapsamda Mısır, Hububat, Pata-
tes, Nohut, Çeltik, Ketencik ve Yem bitkilerinde AR-GE, 
üretim, tohum işleme, paketleme ve pazarlama çalışma-
larına devam ediyor. Son yıllarda yapılan yeni tesis ve alt 
yapı güçlendirme ve kapasite artırma çalışmaları sonu-
cunda Patates, Hububat, Nohut ve Hibrit Mısır tohumcu-
luğunda toplam tohum işleme ve depolama kapasitesini 
40 bin tonlara çıkarmıştır. TAREKS, son yıllarda yapmış 
olduğu tesisleri ve AR-GE çalışmaları neticesinde, bugün 
ülkemizin önemli tohumculuk şirketleri arasında yer al-
maktadır.
TAREKS, bugüne kadar yapılan bitki ıslahı ve çeşit geliş-

tirme çalışmaları sonucunda 14 Hibrit mısır (Silajlık,tane-
lik,cin mısırı,şeker mısırı), 27 mısır ebeveyn hattı, 15 buğ-
day, 6 arpa, 5 yonca çeşidi, 1 yem bezelyesi ve 3 patates 
çeşidi olmak üzere toplam 71 çeşidin tescilini yaparak 
üretim ve ticaretini gerçekleştiriyor.

Kuru alanlarda Kuru alanlarda 
geniş adaptasyon geniş adaptasyon 
yeteneği, erkenci ve yeteneği, erkenci ve 
yüksek verim…yüksek verim…
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EEE

Edirne’nin kendine özgü 
lezzeti olan tava ciğerinin 
yanında servis edilen acı 
biberlerin hasadına baş-
landı. Karaağaç Mahalle-
si’ndeki üreticiler, biberleri 
hasat ettikten sonra özel-
liğini kaybetmemesi için 
kurutulduktan sonra satı-
şını yapıyor. Her yıl kentteki 
ciğerci esnafı yaklaşık 60 
tonunun üzerinde acı biber 
satın alıyor.

dirne’nin Karaağaç Mahallesi’ndeki üre-
ticiler, meşhur tava ciğerinin yanında 
ana garnitür olarak sunulan ve ‘olmazsa 
olmaz’ olarak adlandırılan acı biber için 
hasat mesaisine başladı. Yunanistan sı-
nırındaki tarlalarda gündelik işçilerle acı 
biber toplayan üreticiler gün boyu çalış-
malarına devam ediyor. 

SIPARIŞLER 1 YIL 
ÖNCESINDEN 

Karaağaç Mahallesi’ndeki üreticilere, 
bir yıl öncesinden biber sipariş ediliyor. 
Tarladan toplanan, ‘kara acı’ olarak da bi-
linen biberleri yıkayıp ipe dizen üreticiler, 
tadının değişmemesi için kurutma işle-
mini gölgede yapmaya özen gösteriyor. 
Ağustos ayında ipe dizilen biberler, bir ay 
süren kurutma işleminin ardından yenile-
bilir hale geliyor. 

BIBERLER KADINLAR 
TARAFINDAN 
TOPLANIYOR 

Karaağaç Mahallesi’nde yetiştirilen 
yöreye özgü acı biberler, günlük çalışan 

kadınlar tarafından tarladan toplanıyor. 
Kentteki ciğerci esnafının satın aldığı bi-
berler daha sonra ise kurutulmaya bıra-
kılıyor. Edirneli üretici Tunahan Ule, 90 
dekar alanda ektikleri meşhur Karaağaç 
biberini tüm Türkiye’ye dağıttıklarını söy-
ledi.

“YÜZYILLARDIR 
YETIŞIYOR”

Geçen yıla göre verimin çok iyi ol-
duğunu ifade eden Ule, “Nisan ayında 
ektiğimiz tescilli biberimizi şimdi hasat 
ediyoruz. Yağmurların olmamasından 
dolayı hasat çok güzel geçiyor, biberlerde 
hastalık yok. Geçen seneye göre verim 
çok iyi. Karaağaç biberi bizim kendi yer-
li tohumumuz. Sadece burada yetişiyor. 
Yüzyıllardan beri bu topraklarda yetişiyor. 
Dedemin babasından dedeme, dedem-
den babama, babamdan da bana kalan bir 
gelenek bu yetiştiricilik” dedi. “TARIM 

KREDI ELIMIZ 
AYAĞIMIZ”

Bu yılki biberlerin daha acı 
olduğunu ifade eden Ule, gün-
de 5-6 ton biber toplandığını 
belirterek, “Tarlada yaklaşık 
150 kişi çalışıyoruz. Tohum-
ları fide olması için Yalova’ya 
gönderiyorum. Oradan fide 
olarak bana geri getiriyorlar. 
Çok zahmetli iş ve bize en 
çok yardım eden ise Tarım 
Kredi Kooperatifleri. Sürek-
li bir koşuşturma içindeyiz. 
Girdilerimizin bize kaliteli ve 
zamanında gelmesi gerekiyor. 
İşte bu noktada Tarım Kredi 
elimiz ayağımız. Bu biberin 
bu kadar aranır lezzetinin ol-
masında Tarım Kredinin de 
emeği var.” diye konuştu.  

Edirne’de ‘Karaacı’ hasadı başladı 

Biber üreticisi Tunahan Ule, 
“Bu biberin bu kadar aranılır 
lezzetinin olmasında 
Tarım Kredinin 
de katkısı 
var.”

İpe dizilen biberber bir aylık kurutmanın 
ardından satışa sunuluyor.
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Bilinçli bitki beslemenin temeli sayılan toprak analizleri, üreticilerin hangi gübreyi, hangi dozda, 
ne zaman, nereye ve nasıl uygulayacağı noktasında bilgi veren önemli referans noktasıdır. Bilimsel 
metotlarla yetiştiriciliğin dışında, üreticilerin geçmiş alışkanlıkları ya da çevrenin etkisiyle bitki 
beslemeye devam etmeleri sürdürülebilir tarım açısından rasyonel bir yaklaşım değildir. 

Bilinçli bitki beslemede 
toprak analizinin önemi  

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Ülkemizde kışlık ekimi yapılan buğday ve arpaların ha-
satları büyük oranda tamamlandı. Yeterli ve zamanında 
yağış alan bölgeler ve sulanabilen arazilerde uzun yıllar or-
talamalara yakın verimler elde edilirken; kuraklıktan etkile-
nen kuru tarım alanlarındaki düşük verimler ise üreticileri 
üzdü. İklim   krizinin olumsuz etkilerini her geçen yıl daha 
fazla hisseden üreticiler, tarımsal üretimi sürdürmek için 
önümüzdeki sonbahar sezonunda da yağışların toprağı tava 
getirmesini bekleyecek, ekim için elverişli şartlar oluştuğun-
da hububat tohumlarını umutlarıyla birlikte toprağa atacak.  

Hububat yetiştiriciliğinde bilinçli bitki besleme teknikle-
rinin kullanılması verimli ve kaliteli ürün hasadı bakımın-
dan avantaj sağlamaktadır. Bilinçli besleme ile girdilerden 
edilecek tasarruflar üretim maliyetlerini düşürmektedir. 
Bilinçli besleme en değerli doğal kaynağımız konumunda-
ki topraklarımızın verimliliğinin korunması açısından da 
önemlidir.

Kimyevi gübreler, artan nüfusun beslenme ihtiyaçlarının 
karşılanması için tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve birim 
alandan daha çok ve kaliteli ürün alınması için kullanılan 
en önemli girdidir. Gübreler, mutlaka toprak analizi sonuç-
larına göre oluşturulacak gübreleme programlarına uygun 
olarak tüketilmelidir.

Bilinçli beslemenin temeli sayılan toprak analizleri, üre-
ticilerin hangi gübreyi, hangi dozda, ne zaman, nereye ve 
nasıl uygulayacağı noktasında bilgi veren önemli referans 
noktasıdır. Üreticilerin geçmiş alışkanlıkları ya da çevrenin 
etkisiyle bitki besleme yapmaları sürdürülebilir tarım açı-
sından rasyonel bir yaklaşım değildir. 

Bilinçsizce yapılan gübreleme bitkilerin dengeli beslen-
mesine engel olacağından üründe verim ve kalite kayıpları 
meydana gelmektedir. Tarımsal üretimden beklenilen ge-
lirin elde edilebilmesi için toprak analiz sonuçlarına göre 
gübreleme reçetelerinin oluşturulması yaygınlaştırılmalı-
dır. GÜBRETAŞ yıllardır toprak analiz laboratuvarları ile 

üreticilere analiz ve gübreleme reçetesi desteği vermektedir.  
Toprak analizi sonucuna göre yapılacak gübreleme ile; 
• Doğru gübre deseni belirlenir. Analiz sonuçları 

ile üretim yapılacak toprakta alınabilir besin maddeleri-
nin varlığı tespit edilir, bu veriler ve yetiştirilecek bitkinin 
besin maddesi ihtiyacından hareketle gübreleme programı 
oluşturulur. Kullanılması gereken besin maddelerini içeren 
ürün tercihi yapılır.

• Topraktaki organik madde miktarına göre güb-
releme yapılır. Organik maddece fakir olan toprakların ve-
rim kabiliyetleri düşeceğinden bu topraklara gerekli orga-
nik madde takviyesi için humik+fulvik maddeler, organik 
maddeler, potasyum humatlar içeren takviye edici ürünler 
kullanılmalıdır.  

• Toprağın pH derecesine göre gübreleme yapılır. 
pH toprakların asitlik ve alkalilik durumlarını gösteren 
önemli bir gösterge olup toprak numunesi sonuçlarına göre 
belirlenir. Yüksek pH’lı topraklarda yapılacak iyileştirmeler 
gübreler içerisindeki bitki besin maddelerinin alımı bakı-
mından önemlidir.  Toprağın pH değerinin düşürülmesin-
de mutlaka elementel kükürt tatbik edilmelidir. Uygulama 
işlemi sonbahar veya ilkbahar başlangıcında yapılabilir. Kü-
kürt uygulama esnasında mutlaka toprağa karıştırılmalıdır. 

• Toprakların bünyelerine göre gübreleme yapı-
lır. Kumlu ve hafif bünyeli topraklar kimyasal gübrelerin 
içerdikleri besin maddeleri ile bünyelerinde bulunan be-
sin maddelerini ve suyu iyi tutamazlar. Bu tür topraklarda 
su ve besin maddeleri yıkanarak kayıplar oluşur, dola-
yısıyla gübreleme etkinliği düşer. Bu toprak yapısındaki 
arazilerde düşük miktarlarda ve sık aralıklarla gübreleme 
yapılmalıdır. 

SÜPER EKIN GÜBRESI 
Hububat bitkilerinin ideal başlangıç gübresi olarak kulla-

nılmaktadır. Türkiye topraklarının yapılan analiz çalışma-

ları neticesinde ortaya çıkarılan Süper Ekin gübresi hubu-
batta tercih edilen DAP ve 20.20.0 gibi klasik gübrelerden 
farklı olarak potasyum, kükürt ve çinko içerir. İçeriğindeki 
kükürt, toprakta yarayışsız formda bulunan fosfor, potas-
yum ve mikro elementlerin yarayışlı duruma geçmesine; 
çinko ise buğdayda kalitenin en önemli etmeni olan gluten 
ve protein oranının artmasına yardımcı olur. Zengin içeri-
ğiyle buğday ve arpanın güçlü kardeşlenmesini, başaklarda 
iri ve dolgun dane oluşumunu, bitkinin yatmaya karşı da-
yanımını ve hastalıklara karşı direncini artırır. Süper Ekin 
gübresi hem sulu hem de kuru tarım koşullarında ekim ön-
cesi veya ekimle birlikte tohum kök derinliğine sulu, kuru 
şekilde belirlenecek yetiştiricilik şartlarına göre uygulama 
dozlarında toprağa tatbik edilir. 

K-HUMAT
Yüksek oranda humik+fulvik asit ile organik maddenin 

yanı sıra potasyum içerir. Yoğun tarım faaliyetleri sonucu 
organik maddesi azalmış olan topraklarda bitkiler tarafın-
dan kullanılamayacak formda birikmiş olan besin mad-
delerinin çözünmesini sağlayarak bitkilerin kullanımına 
sunar. Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının 
iyileştirerek bitkiler için uygun gelişme ortamı oluşturur. 
Ülkemiz tarım topraklarının kireç kapsamları yüksek ol-
duğundan bu gibi ortamlarda ideal bir toprak düzenleyici 
olarak görev yapar.

TKI HUMAS-12
Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri-

ni etkileyen organik madde, toprak verimliliği ile yakın-
dan ilgilidir ve toprakların önemli bir yapı malzemesidir. 
Toprak bilimi terminolojisinde organik madde deyimi ile 
genellikle humus ifade edilmektedir. Organik madde (hu-
mus)  bitki besin maddelerini kapsayan ve depolayan bir 
organik kompleks olarak çok iyi bir toprak düzenleyicisidir. 
Ürün verimliliğine katkısı toprakların fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özellikleri üzerine olan olumlu etkileri ile doğru 
orantılıdır. 

HUMAS-15
Yapısında humik+fulvik asit, organik madde ve potas-

yum bulunmaktadır. Toprakların organik madde kaynağı-
dır. İçeriğindeki humik+fulvik asitler toprakların fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirir toprak kalitesi 
ile verimliliğini arttırır. Kaliteli bir organik madde kaynağı 
olmasının yanı sıra aynı zamanda potasyum ve iz element-
leri de içermektedir.  Ağır bünyeli toprakların sert yapısını 
çözerek toprağa yumuşak kolay işlenebilen havadar ve ge-
çirgen bir yapı kazandırır bu özelliği ile bitki kök sistemi 
gelişimi için elverişli bir ortam hazırlanmış olur.  

TURKAN KÜKÜRT 
Yüksek pH’lı toprakların pH seviyesini düşürür. Toprak 

yapısını iyileştirir. Kükürt ihtiyacı olan bitkilerin kükürt ge-
reksinimini hızlı bir şekilde karşılar. Verim ve kaliteyi arttı-
rır. Taban ve üst gübrelerin etkinliğini artırır.

NOT: Analiz için usulüne uygun toprak numunesi al-
mak için aşağıdaki linkteki videoyu izleyebilirsiniz. htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=ZCS12dUrZk4&t=49s
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