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TARIM KREDİ’DEN

YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Tarım Kredide
Yeni Dönem
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, görevi Dr. Fahrettin Poyraz’dan devraldı. § 3’te

Akıllı Traktör Sistemine
5G Desteği
ATS projesinde 5G teknolojisi uygulamalarının entegrasyonu için Türk
Telekom ile stratejik işbirliği yapan
TARNET, yeni teknolojiler için de kolları sıvadı. § 11’de

Çağrı Merkezimizle
Üreticimize Daha Yakınız
444 48 55 (444 4 TKK) numarasıyla başta 800 binden fazla ortağımız
olmak üzere Türkiye’deki tüm üreticilere hizmet veren çağrı merkezimiz 3 yıldır ülke tarımına destek
sağlıyor. § 6’da

31.12.2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi
borcu bulunan ortaklara tek seferde veya
taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkânı sağlandı.

Yapılandırma kapsamındaki vadeli borçlar
60 aya kadar faizsiz taksitlendirilecek. Taksitlerin vade tarihleri arası 1 yıl olacak ve
eşit taksitlerle ödenebilecek. § 12’de

Gübre ve Yem İndirimleri
Üreticimizin Yüzünü Güldürdü
Üreticilerin her türlü tarımsal girdi ihtiyacını zamanında ve uygun fiyattan karşılamayı amaçlayan Tarım Kredi, arka arkaya kimyevi gübre ve
karma hayvan yeminde indirime giderek üreticinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
Karma hayvan yemlerinde %12, kimyevi gübrelerde %30’a varan indirime gidildi. § 13’te
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Tarım Kredi Kooperatiflerinde
devir teslim töreni yapıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, görevi Dr.
Fahrettin Poyraz’dan
devraldı.

T

arım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan görev değişiminin ardından
devir teslim töreni yapıldı. Törende
eski Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevi, Genel Müdür Hüseyin Aydın’a devretti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Genel Müdürlüğündeki devir teslim törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, genel
müdür yardımcıları, daire başkanları, şirket yöneticileri ve birim müdürleri katıldı.
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, törende
yaptığı konuşmada, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatiflerinin, ülkemizin en önemli
çiftçi kuruluşu olarak bugüne kadar çiftçimizin yanında yer aldığını belirterek,
“Bundan sonra da yanında olmaya devam
edecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, iştirakleri ile birlikte kendi alanında önemli
işlere imza atan bir kurumdur. Bu bayrak
değişiminin hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.

“TARIM KREDI
KOOPERATIFLERINE
IVME KAZANDIRDI”
Tarım Kredi Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal Kacır, Fahrettin Poyraz’a teşekkür
ederek, “Fahrettin Bey, Tarım Kredi Kooperatiflerine bir ivme kazandırdı. Yaptığı
hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.
Bundan sonraki hayatında da başarılar

diliyorum. Hüseyin Aydın Beyefendi’ye de
yeni görevi hayırlı olsun diyorum. İnşallah
daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.

“ELIMIZDEN GELEN
GAYRETI GÖSTERECEĞIZ”
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini Fahrettin Poyraz’dan
devralan Genel Müdür Hüseyin Aydın ise
şunları söyledi;
“Bu değişimin hayırlı olmasını diliyoMizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Mehmet YENER
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

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

TEKİRDAĞ
BALIKESİR
SAKARYA
İZMİR
KÜTAHYA
ANTALYA
KONYA
ANKARA
KAYSERİ

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

rum. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Umarım mahcup olmayız. Fahrettin Bey’le
uzun yıllardır tanışıyoruz. Bugüne kadar
olan hizmetlerinden ötürü Fahrettin Bey’e
teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum.”

“KURUMUMUZA
HAYIRLI OLSUN”
Fahrettin Poyraz da “İyisiyle kötüsüyle 4 yıldır beraber çalıştığım mesai

arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim rutin olarak yaptığımız
işler yanında, özellikle Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin talimatlandırdığı işler var. Hüseyin Aydın ismi,
bizim için, Türk finans sektörü için
değerli bir isim. Hüseyin Bey, bizim bıraktığımız yerden bu işleri alarak daha
ileriye taşıyacak. Kurumumuza hayırlı
olsun. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
A.C. Erdem AKSU - Yunus Emre BAŞTABAK
İstihbarat : 				
Harun ÇELİK
			

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
SAMSUN Tayfun KAÇAR
TRABZON Murat MERT		
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA Aziz TUĞRA

Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Merkez M. 29 Ekim C. İhlas
Plaza No:11/A 4134197
Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Kadiriye DURSUN
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ICA’dan Tarım Kredi’ye ziyaret
Ü

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Başkanı Ariel Guarco, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret etti. Guarco, Tarım Kredi
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve kurum yöneticilerinden kooperatif yapısı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ye kuruluşları ziyaret ve işbirliği toplantıları kapsamında Türkiye’de temaslarda bulunan ICA Başkanı Guarco, Tarım
Kredi Kooperatiflerini ziyaret ederek Merkez Birliği Başkanı Köksal Kacır ile görüştü.
Ziyarette Tarım Kredi Kooperatifleri faaliyetleri ve uluslararası işbirliklerine ilişkin
istişarelerde bulunuldu.
Toplantıya Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ve OR-KOOP Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ünal Örnek, Tarım Kredi Kooperatifleri
Muhasebe ve Bütçe Daire Başkanı Sertaç
Gürsoy, Tedarik Daire Başkanı Caner Çelebi ile Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma
Daire Başkanı A. Harun Kırmızı katıldı.
Kurum hakkında bilgi veren Başkan Kacır, Türkiye’de tarım kooperatifçiliği dendiğinde akla ilk gelen kurumun Tarım Kredi
Kooperatifleri olduğunu söyledi.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 158 yıllık
tecrübesiyle ortaklarına ekim döneminden
hasat sonrasına kadar tüm üretim ve ürün
değerlendirme aşamalarında destek verdiğini kaydeden Kacır, “Tarımsal üretimde
girdi tedariği ile üstlendiğimiz aktif görevimizin yanında son dönemde işin tüketim
ayağında da sorumluluk alarak üreticiyle
tüketici arasında köprü görevi görüyoruz”
dedi.

“TARIM KREDI DÜNYAYA
ÖRNEK OLUYOR”
Tarım Kredi Kooperatifleri ile uzun yıllar
işbirliği içinde bulunduklarını vurgulayan

ICA Başkanı Ariel Guarco da “Tarım Kredi
Kooperatifleri, Türkiye’de tarımın finansmanı ve girdi temini için çalışmalar yapan bir
kurum. Özellikle küçük ölçekli üreticilere de
finansman sağlanması ve ürünlerin pazara
erişimi konusundaki çalışmalarıyla dünyaya
örnek oluyor” diye konuştu.
ICA ve FAO’nun son yıllarda tarımsal finansmanın adil dağıtımı, kırsal kalkınma
ve dünya çapındaki kooperatif hareketinin
güçlenmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarına
işaret eden Guarco, “Bu anlamda Tarım Kredi Kooperatifleri bizim için çok kıymetli bir
iş ortağıdır” ifadelerini kullandı.

Guarco: Dönüşümünün parçası olmalıyız
Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Başkanı Ariel Guarco, tarım sistemlerinin dönüşümünün sadece
sektörel bakımdan ele alınamayacağını belirterek, “Hepimiz bu dönüşümün bir parçası olmalıyız.” dedi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile yürüttüğü çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak ve kadınların üretime
katılmasında kooperatifleşmelerinin önemine dikkati çekmek amacıyla Sheraton
Hotel Ankara’da toplantı düzenledi.
Toplantı, FAO’nun Avrupa Birliği (AB)
finansmanıyla yürüttüğü “Geçici Koruma
Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklara Yönelik Proje” kapsamında yapıldı.

Uluslararası diyalog çağrısı
ICA Başkanı Ariel Guarco, etkinliğin
açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası
iş birliğinin ve kurumlar arası diyalogun
önemine işaret etti.
FAO ve ICA’nın gıda güvenliğini sağlayabilmek için kültürel, ekonomik ve sosyal
değişimlere ayak uydurması gerektiğini
belirten Guarco, sürdürülebilir kalkınma-

nın gerçekleşebilmesi için gereken dönüşüme, tüm sivil teşkilatların aktif katılması
gerektiğini söyledi.
Guarco, tarım sistemlerinin dönüşümünün de sadece sektörel bakımdan ele alınamayacağına dikkati çekerek şöyle dedi:
“Hepimiz bu dönüşümün bir parçası
olmalıyız. Biz de FAO ve ICA ile beraber
çalışıyoruz. Tüketicilerin, kadınların, çalışanların, gençlerin ve hükümetlerin her
seviyede rolü var. Bu tür buluşmaların
avantajını kullanarak daha fazla kesime
erişebilmeliyiz. Tarım bakanlıklarının dışında sağlık, altyapı ve sosyal politikalarla
ilgili kurumları da dahil etmemiz gerekiyor. Beslenme sisteminin dönüşümü için
bütün halkın taahhüdüne ihtiyacımız var.”

“Programın başarıları
gerçekten etkileyici”
FAO Orta Asya Alt Bölge Ofis Koordi-

natörü Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da
iş birliklerinin toplantı sayesinde daha da
güç kazanacağına inandığını ifade etti.
FAO Türkiye’nin Kooperatif Destek
Programı’nın ICA ilke ve değerlerine dayandığını dile getiren Gutu, “2019’da 3 kooperatifle başladığımız program kısa sürede
genişledi ve şimdi AB ve Japon hükümetinin desteğiyle 13 ilde 22 kooperatife ulaştı.
Programın başarıları gerçekten etkileyici.
Kooperatiflere dönüp baktığımızda pazarlama kapasiteleri, kar oranları ve en önemlisi sosyal ilişkilerinin arttığını görüyoruz.
Umuyorum ki zamanla ulusal düzeyde
daha da iyi sonuçlar gelecek.” dedi.
Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütü (ICAO) Başkanı Sung-hee Lee de video
mesajında, kooperatif örgütlerinin güçlerini birleştirmeye ve çiftçilerin haklarının
geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

ICA Başkanı
Ariel Guarco
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Üreticiye çağrı merkezimizle
daha yakınız
Tarım Kredi, başta 800 binden fazla ortağı olmak üzere
tüm üreticilere çağrı merkeziyle de ulaşabiliyor.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarına daha iyi hizmet vermek üzere
devreye aldığı çağrı merkezi 3 yıl içinde
üreticinin gözdesi oldu. 444 48 55 (444 4
TKK) numarasıyla ortaklar ile birlikte diğer üreticilere de hizmet vermek gayesiyle kurulan Tarım Kredi Çağrı Merkezine
yapılan bilgi, talep ve şikâyet çağrıları en
kısa sürede cevaplandırılıyor.

HER ARAMA MUTLAKA
SONUÇLANDIRILIYOR
Üreticilerin her türlü sorusuna cevap
vermek üzere 2019 yılında açılan Tarım
Kredi Çağrı Merkezine yapılan bilgi, talep ve şikâyet çağrıları öncelikle müşteri
temsilcilerimiz tarafından sonuçlandırılmakta, müşteri temsilcilerimizin sonuçlandıramadığı aramalar ise konusuna göre Genel Müdürlüğümüz ile Bölge
Birliklerimiz ilgili birimlerine ve şirketlerimize yönlendirilip geri dönüşlere göre
sonuçlandırılarak kapatılmaktadır.
Faaliyete geçtiği günden bu yana ortak
ve müşterilerimizin artan memnuniyetleri ve ilgisi ile birlikte, 2021 yılı sonu
itibariyle Çağrı Merkezimizce 36.181
çağrı cevaplanırken bu çağrıların % 88’i
(31.737 arama) ilgili birimlere yönlendirilmeden doğrudan Çağrı Merkezimizce
sonuçlandırıldı.
Ayrıca, Çağrı Merkezimiz tarafından
Teşkilat birimlerimizin talep ettiği çeşitli
konularda (ürün alımı, tahsilat hatırlat-

ması, kredi faaliyetleri, sigorta faaliyetleri, icra araması, kampanyalar vb.) belirlenen hedef pazar/müşteri grubu için
dış arama yapılarak sonuçları talep eden
birime raporlanabiliyor. Çağrı merkezimizce 2021 yılı sonu itibariyle, talepte
bulunan teşkilat birimlerimizin talepleri
doğrultusunda dış aramalar yapılarak
uzman ekipler vasıtasıyla 271.081 ortağa
bilgilendirme yapıldı.

HEDEF POTANSIYEL
ORTAKLARI KURUMA
ÇEKMEK
Kuruluşunun 3. yılını dolduran Tarım
Kredi Çağrı Merkezi, öncelikle Kurumun teknoloji temelli etkin bir müşteri
ilişkileri yönetimi sağlamasına katkı sağlayacak. Ayrıca ortaklarımız arasındaki
bağın firma müşteri ilişkisinin ötesinde
olması sebebiyle mevcut ortaklarımızı
elde tutmak ve potansiyel ortakları kurumumuza çekmek için de elimizi güçlendirecek.

STRATEJILER
BELIRLENECEK
Uygun fiyatlı/kaliteli ürün sunmanın
yanında, ortaklarımızı tanımaya, taleplerine uygun şekilde faaliyetler yürütmeye
de katkı verecek çağrı merkezinin, amaçları arasında şikâyet ve problemlere kısa
sürede çözümler üretebilmek, kurum fa- müşteri memnuniyeti oluşturmaya başla- hedeflerinin belirlenmesinde önemli rol
aliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak ve dığı bilgi havuzu ile de Kurumun stratejik oynamak yer alıyor.

Tarım Kredi İzmir Agroexpo Fuarı’nda
T

Tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’nin en büyük fuarı olarak gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık
Fuarı’nda Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin İzmir Bölge Birliği ve şirketleriyle yer aldığı standına ilgi yüksek oldu.

ürkiye’nin alanında en büyük fuarı
olarak kabul edilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın
İzmir’de gerçekleştirilen açılış törenine
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-

mirli, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie,
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Merkez
Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ali Çoban,
Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi İsma-

il Ekeroğlu, Bölge Müdürü Adnan Yusuf
Güney ile üreticiler, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, ziraat odaları, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.
17’ncisi gerçekleştirilen Agroexpo
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda Tarım Kredi ve iştiraklerinin yer
aldığı stantlar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu yıl 90 ülkeden 1.050 firmanın katılımıyla 2-6 Şubat 2022 tarihleri
arasında düzenlenen Uluslararası Tarım
ve Hayvancılık Fuarı, Türk tarımını dünya tarımı ile buluşturdu. Fuarda, tarım
sektörünün temsilcileri yaptıkları çalışmaları sunarken, üreticiler de geliştirdikleri yeni model ve teknolojileri üreticilere
tanıttı.
Tarım ve hayvancılıkta kullanılan yeni

teknolojilerin görücüye çıktığı Agroexpo
fuarına, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir
Bölge Birliği koordinasyonunda, Gübretaş, Tareks Tohumculuk, Tareks Hayvancılık, İmece Plastik, Tarnet, Tarkim, Kooperatif Market, TK Yem, Bereket Sigorta
ve TK Lojistik şirketleri ile katılım sağladı.
Zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA)
tarımsal üretim ve takip yazılımlarının en
çok ilgi gördüğü fuarda dünya pazarına
açılmaya hazırlanan yerli teknoloji ürünleri tanıtıldı.
Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinin yer aldığı tarım fuarını Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal
Kacır, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İzmir
Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney de
ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: “Devlet adına yüzde 7’lik indirim yaptık”

Kooperatif Marketlerde fiyatlar düştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV’nin % 8’den % 1’e indirildiğini
açıklamasının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler, vatandaşın beklentisine cevap vererek temel
gıda ürünlerinde yüzde 7’lik indirimi fiyatlarına yansıttı.

V

ergi indirimi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan 12 Şubat’ta yaptığı açıklamada
“KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde
yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi
zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme
ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde
7’lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik
KDV’si yüzde 1’e inen ürünler enflasyon
sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve,
su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta,
yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler,

meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat
çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm
bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı
zamanda enflasyonla mücadelede önemli
bir kazanım anlamına gelmektedir” ifadelerini kullanarak temel gıdada uygulamaya
alınan indirimi duyurdu.

İNDIRIMI FIYATLARINA ILK
YANSITAN KOOPERATIF
MARKET OLDU
Doğal ve kaliteli gıdayı uygun fiyatlarla
vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi Kooperatif Market, temel gıda ürünlerinde
KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesinin
ardından yapılan yüzde 7’lik indirimi ürün

fiyatlarına yansıtan ilk marketler arasında
yer aldı.

KOOPERATIF MARKET
FIYATLARINI YENILEDI
Raf etiketlerini yenileyen Kooperatif
Market, temel gıda ürünlerinde indirilen
KDV oranları sonrası yeni fiyatları 14 Şubat
tarihi itibariyle yaptığı yazılı açıklamayla
duyurdu. İndirimin fiyatlara yansımalarına
ilişkin detayların yer aldığı düzenlemeyle
birlikte KDV indirimleri; pirinç, bulgur,
nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay,
şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve
bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarına
yansıtıldı.

KDV INDIRIMI YAPILAN
ÜRÜNLER
Ayrıca yumurta, patates, soğan, biber,
domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal,
pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta,
kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl
gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem
gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar ve bebek
mamaları KDV oranı yüzde 1’e düşürülen
ürünler arasında yer aldı.

KDV INDIRIMI RESMI
GAZETE‘DE YAYIMLANDI
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma
Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV
yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Karar, 14 Şubat
2022 Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

MARKETLERDE INDIRIM
DENETIMI YAPILDI
Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den
yüzde 1’e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetimler de gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında birçok
ilde marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi
yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının
tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi
konularda kontroller gerçekleştirildi.
Temel gıdada KDV’nin düşürülmesi sonrası başta zincir marketler olmak üzere ülke
genelinde denetimler sıklaştırılarak usulsüzlük tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağı da duyuruldu.
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Gaziantep’te 20 bin öğrencinin
gıda tedariği Tarım Krediden
G

Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek
Bölümü, adeta fabrika gibi çalışıyor. Yaklaşık 20 bin kişinin günlük yemek ihtiyacının karşılandığı
okulun gıda ihtiyacı ise Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedarik ediliyor.

aziantep’te 6 ilçedeki çoğunluğu taşımalı eğitim gören toplam 12 bin
öğrenci başta olmak üzere yaklaşık
20 bin kişinin günlük yemek ihtiyacı Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yiyecek-İçecek Bölümü tarafından karşılanıyor. Proje çerçevesinde okul bünyesinde
kurulan 1000 metrekarelik imalathanede
meslek lisesi öğrencileri usta öğreticileri
önderliğinde, günlük 3 çeşit yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler için ihtiyaç duyulan gıda ürünleri ise Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği tarafından

tedarik ediliyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep
Bölge Birliği Müdürü Mustafa Aslan, Bölge
Birliği Müdür Yardımcıları Mustafa Taşkın ve Hasan Şentürk, Beylerbeyi Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek
okul müdürü Selçuk Eroğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

40 BIN KIŞILIK KAPASITE
MEVCUT
Gaziantep’te 6 ilçenin taşımalı öğrencileri ile Kadın Sığınma Evleri ve Göç İda-

resi kurumları olmak
üzere toplamda 20 bin
kişinin günlük yemek
ihtiyacının karşılandığını kaydeden müdür
Eroğlu, “Tesiste 8 fırın
ve soğuk hava depoları
yer almakta. Bir fabrika
tarzındaki tesisimizde
gıda mühendisi, beslenme uzmanı, 10 öğrenci,
4 öğretmen, 30 çalışan
var. Kiralanan taşıtlarla çalışanlarımız mevcut. İldeki taşımalı
eğitim gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Yakın zamanda diğer kurumlara da hizmet
sunmaya başlayacağız, sözleşmelerimiz
imzalandı. Yaklaşık 40 bin kişilik yemek
kapasitemiz mevcut. Mutfağımızda güzel
ve kaliteli yemeklerin hazırlanmasında,
ürünleri ile katkıda bulunan Tarım Kredi
Kooperatiflerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

GIDA MADDELERI TARIM
KREDIDEN
Yemeklerde kullanılan gıda maddelerinin Tarım Kredi Kooperatiflerinden te-

darik edildiğini kaydeden Gaziantep Bölge
Müdürü Aslan, “Bu girişim Türkiye’de bir
ilk ve bunun Gaziantep’te ilk kez sayın okul
müdürümüzün öncülüğünde başardık.
Yemekhanenin ihtiyacı olan ürünleri Tarım Kredi olarak biz sağlıyoruz. İhtiyaçları,
bölge birliği faaliyet alanında yer alan kooperatiflerimizden, üreticilerimizin el emeği
ürünlerinden temin ediyoruz. Amacımız
yerli ve kaliteli ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşması, bu sayede de üreticilerimizin
ürünlerinin değerlendirilmesi. Bu projenin
hayata geçmesinde ve okul mutfağında yemeklerin hazırlanmasından dağıtılmasına
kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep tarım ve hayvancılık fuarı yapıldı

T

arım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, KOSGEB,
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği
ve Gaziantep Ziraat Odası’nın işbirliği ile
düzenlenen Tarım, Tarım Teknolojileri
ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) fuarı
yapıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım organizasyonlarından olan ve bu
yıl 13’üncüsü düzenlenen Tarım, Tarım
Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı, sektör
paydaşlarını Gaziantep’te buluşturdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen
fuarın açılışında, Gaziantep’in tarımsal
üretimin yanında tarımsal sanayisini de
geliştirmiş ender şehirlerden olduğunu
söyledi.
Üstün, “Gaziantep, günümüz şehirle-

rinin ülke sınırlarını aşan rekabetinde
tarım, hayvancılık ve gıda sanayisiyle ülkemizin tarımsal gücünü perçinleyen ve
başarısıyla örnek teşkil eden en önemli
illerimizden birisidir.” dedi.
Türkiye’nin tarım ürünü ihracatçısı olduğunu dile getiren Üstün, “Son 15 yıldır
ortalama 5 milyar dolar civarında dış ticaret fazlamız vardı. 2021 yılında Allah’a
şükür üreticilerimizin gayreti, ihracatçılarımızın gayretiyle bu rakam dış ticaret
fazlası olarak 7 milyar doların üzerine
çıktı. Bunda tabii Gaziantep’in payı çok
büyük. Gaziantep’in göz alıcı başarısında
başta çiftçilerimiz olmak üzere sektöre
hizmet veren paydaşlar, sanayicimiz ve
ihracatçılarımızın emekleri, gayretleri ve
özverileri bulunmaktadır.” diye konuştu.
Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül,
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat

Koçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Sanayi Odası
Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile
davetliler katıldı. Protokol üyeleri, fuarın

açılış kurdelesini kestikten sonra stantları
ziyaret etti.
14 ilden 130 firmanın katıldığı fuarda,
Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinin stantları büyük ilgi gördü.
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Kooperatif Market
2022 yılı hedefi 1.500 mağaza
Tarım Kredi Kooperatif Market, 2021
Yılı Değerlendirme
ve 2022 Yılı Planlama Toplantısı yapıldı. Tarım Kredi
Kooperatifleri ve
şirket yöneticilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda
yeni iş modellerinin
yanı sıra 2022 yılında mağaza sayısının
1500’e çıkarılması
hedefi görüşüldü.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TK Pazarlama ve
Marketçilik A.Ş’nin 2021 Yılı Değerlendirme ve 2022 Yılı Planlama Toplantısı, Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürleri, Tarım Kredi Pazarlama ve
Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali
Yıldırım ve şirket yöneticileri katıldı.
Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi
gören ve kaliteli gıdayı uygun fiyatlarla vatandaşa ulaştıran Tarım Kredi Kooperatif
Market’in 2021 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda ayrıca 2022 yılı hedefleri
de görüşüldü. Geçtiğimiz yıl mağaza sayısını
700’ün üzerine taşıyarak perakende sektöründe önemli bir konuma gelen Kooperatif
Market, toptan ve perakende alışveriş imka-

nı sunduğu yeni iş modeli Koopgross’u da
hayata geçirerek tüketici odaklı projelerle
beklentileri karşılamayı hedefliyor.

yapısı ile iştiraklerinden aldığı güçle bunu
mümkün kılabiliyor” dedi.

“PIYASAYI REGÜLE
EDIYORUZ”

YIL SONUNA KADAR
1.500 MAĞAZA

Toplantıda konuşan Kooperatif Market
Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, şirket
çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür
ederek, “Tarım Kredi Kooperatifleri sektörde ve ülkemizde önemli görevler üstlenmektedir. Bir yandan üreticiyi spekülatif fiyat
hareketlerinden koruyarak emeklerinin karşılığını bulmasını sağlıyoruz. Diğer yandan
tüketiciye kaliteli ve uygun fiyatla alışveriş
imkanı sunarak piyasayı regüle ediyoruz.
Üstlendiğimiz görev çok güç, ancak Tarım
Kredi Kooperatifleri köklü ve yaygın teşkilat

2021 yılında ortaya konulan 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde başarılı adımlar attıklarını belirten Yıldırım, “Gerek geçtiğimiz yıl
gerekse önümüzdeki dönemde atacağımız
her adımı planlayarak, özgüvenle atıyoruz.
Kurumumuzdan aldığımız güçle bu yıl da
önemli hedeflere ulaşmayı planlıyoruz.
2022’nin ilk çeyreğinde mağaza sayımızı
1000’e, yıl sonuna kadar da 1.500’e ulaştıracağız.
Yeni iş modellerimizle perakende sektörünün her alanında tüketicilerimizin ihtiyaçla-

rını karşılamaya devam edeceğiz. Ulaştığımız ve ulaşacağımız hedefler doğrultusunda
gece gündüz demeden, fedakârca çalışan
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu
noktaya gelmek için hep birlikte var gücümüzle çalıştık, hep birlikte çalışmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.

Kooperatif Market
büyümeye devam ediyor

T

arım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören
Tarım Kredi Kooperatif Marketler
çiftçilerden aldığı güçle büyümeye
devam ediyor.
2 yıl gibi bir süre zarfında, pandemi
şartlarına rağmen ülke genelinde hizmet ağını büyütmek için çalışmalarını
sürdüren ve altyapı çalışmalarını hızlandıran Kooperatif Market, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Kooperatif Market’in Adıyaman’daki 2. mağazası, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Denetim Kurulu
Üyesi Ahmet Çetin, Bölge Müdürü
Aytaç Onkun, şirket ve kooperatif
çalışanları ile vatandaşların katıldığı
törenle açıldı.
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Akıllı Traktör Sistemine 5G desteği
Ü

Tarımsal üretimde çiftçi dostu akıllı çözümler üreten Türkiye Tarım Kredi Koopreatifleri teknoloji şirketi TARNET,
geliştirdiği ATS projesini daha ileri seviyeye taşıyor. ATS projesinde 5G teknolojisi uygulamalarının entegrasyonu
için Türk Telekom ile stratejik işbirliği yapan TARNET, yeni teknolojiler için de kolları sıvadı.
lke tarımının öncüsü, Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri, tarımsal üretimin her
alanında üreticinin yanında yer alıyor.
Ekim döneminden hasat sonrasına kadar
çiftçilere her türlü desteği veren Tarım
Kredi Kooperatifleri, iştiraki TARNET’in
geliştirdiği son teknoloji uygulamalarla da
iş yükünü hafifletirken verimliliği en üst
seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
TARNET, akıllı tarım alanında 5G uygulamaları geliştirmek üzere Türk Telekom ile önemli bir iş birliğine imza attı.
TARNET’in yerli imkanlarla ürettiği ve
tarla testi aşamasını tamamladığı Akıllı
Traktör Sistemi (ATS), otomatik olarak
toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama gibi
işlemler yapılabiliyor. Söz konusu işbirliği
ile de ATS projesine 5G teknoloji uygulamaları entegre edilerek güçlendirilecek.

BÜTÜN TRAKTÖR
MODELLERINE MONTE
EDILEBILECEK
ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin
sınırlarını sisteme girecek. Akıllı sistem
sayesinde ilaçlama, toprak işleme, ekim
ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre bir rota oluşturulacak. Sistem özellikle
ilaçlama ve gübreleme uygulamalarında
üst üste bindirmeleri ve çakışmaları mi-

nimum seviyeye indirilebilecek. Güvenlik
amacıyla sürücüyle hareket eden traktör
belirlenen rotadan 2,5 santimetre bile dışarı çıkıldığında uyarı verebilecek. Manuel
kullanımında sisteme sürücü müdahale
ederek sapmayı düzeltebilecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem traktörü tekrar
belirlenen rotaya sokacak.
Bu sayede arazide işlem yapılmayan
alan kalmaması hedeflenerek verim artışı
amaçlanıyor. Öte yandan sistem sayesinde
traktör geçtiği sıradan santimetre düzeyinde hassasiyetle tekrar geçmeyecek. Bu
sayede çiftçinin girdi maliyeti de azalacak.
ATS, bütün traktörlere kolay ve düşük maliyetle monte edilebilecek.

YENI TEKNOLOJILERIN
HABERCISI
Ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli
ürün ve projeler geliştirmeye odaklandıklarını kaydeden TARNET Genel Müdürü
Huzeyfe Yılmaz, “Bu hedefle yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak, onların potansiyelini küresel arenada
göstermeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom ile
yapacağımız iş birliği, ülkemiz için teknolojik bir yeniliğin oluşturduğu sinerjiden
çok ötesidir. Akıllı Traktör Sistemleri’nin
Türk Telekom ve TARNET’in iş birliği

ile 5G entegrasyonunda sonuca ulaşması,
tarım sektörünün yakın gelecekteki girdi maliyetlerinin hızla aşağı çekilmesini
ifade ederken; aynı zamanda gün yüzüne
çıkartacağımız yeni teknolojilerimizin de
habercisidir” dedi.

SAHA TESTLERI BAŞARI
ILE SONUÇLANDI
TARNET’in Türk Telekom iş birliğiyle,
5G teknolojisiyle çalışan otomatik dümenleme sistemine sahip traktör çözümü
olan ATS-Akıllı Traktör Sistemi’nin saha
testlerini de başarı ile sonuçlandırdı. Akıllı

Traktör Sistemi kullanarak tarımsal faaliyetlerin verimini artıran ve üreticilerin
girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenen projede, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G üzerinden
çalışan otonom traktör sayesinde sağlandı.
5G üzerinden gerçekleştirilen Akıllı
Traktör uygulaması sayesinde, otomatik
dümenleme sistemine sahip traktörle tarla
sürülürken, aynı zamanda yapay zeka desteğiyle video analitiği yapıldı. Sürücüsüz
traktör rotası üzerinde sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendirildi.

Batman’da ‘akıllı tarım’ dönemi başlıyor
S

Türkiye’nin en yenilikçi ve sosyal projesi ATA (Akıllı
Tarım Atölyeleri) eğitici eğitimlerini, Batman Şehit
Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’nde tamamladı.

on yıllarda halk kütüphanelerinin
yenilikçi projeleri ile yaşadığı büyük
değişim sürecinde, Kültür ve Turizm
Bakanlığı “Kütüphanede ne yapılmaz
ki!” sloganı ile halk kütüphanelerinde
katılımcılarına farklı deneyim, tasarım
ve projelerle tanıştırmaya devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Batman
Şehit Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’nde Akıllı Tarım Atölyeleri
Tohum Müfredatı tarım ve teknoloji
eğitici eğitimleri şubat ayı içerisinde
gerçekleşti.
Batman Şehit Aybüke Yalçın İl
Halk Kütüphanesi’nde kurulan Akıllı
Tarım Atölyesi’nde;
ATA Tarım Eğitici Eğitmenleri ve
Teknoloji Eğitici Eğitmenleri, katılımcılara 5 gün boyunca müfredat

eğitimi ve uygulamalı etkinlikler düzenledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji iştiraki TARNET’in geliştirdiği ve hayata geçirdiği ATA Projesi,
Türkiye’de tüm ihtiyaç alanlarında
hizmet vermeye ve katılımcıları ile
buluşmaya devam ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk kez
ihdas edilen projede, farklı yaş gruplarından öğrenciler ve gençler tarım
teknolojileri ile tanışma fırsatı bulacaklar.
Eğitim Kurumları, Bilim Merkezleri ve Kütüphanelere özel tasarlanan
atölyeler; Akıllı Tarım Kampı, Tarım
Teknolojileri Etkinlik Kitabı, Lider
Çiftçi ve Ekosistem Kutu Oyunu,
online dersleri ve etkinlikleri, güçlü
müfredatı ve ticarileşmiş ürünleri ile
hayata geçti. 360 derece tarım tekno-

lojileri alanında eğitim hizmeti veren proje;
Osmaniye, Burdur, İstanbul, Erzurum ve Ankara’da başladığı uygulamalar ile katılımcıları
buluşturmaya devam ediyor.
Batman Şehit Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen 5 günlük tarım ve
teknoloji Eğitici Eğitimlerinde;
Tarım derslerinde, Toprak ve Mekanik,
Toprak Mikrobiyolojisi, Topraksız Tarım, İk-

lim, Meteoroloji, Kompost ve Sera Otomasyon Sistemleri, Teknoloji derslerinde ise; Robotik-Kodlama, Makine Öğrenmesi ve Yapay
Zeka, İklim Verisi, Proje Geliştirme ve Akıllı
Sera Sistemleri dersleri ATA eğiticilerine verildi. Eğitim sonunda, bilişim teknolojileri,
elektrik-elektronik ve fen bilimleri konusunda uzman 10 katılımcı, ATA Eğitmen Sertifikası’nı almaya hak kazandı.
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Tarım Krediden üreticiye
borç yapılandırması
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 31.12.2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan
ortaklara tek seferde veya taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkânı sağladı.

K

uruluşundan itibaren üreticilerimizin ve ülke tarımının en büyük
destekçilerinden olan Tarım Kredi
Kooperatifleri, sağladığı ayni ve nakdi kredilerle üreticilerimizin yanında yer almaya
devam ediyor.
Üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tarımsal girdileri zamanında ve uygun fiyatlarla
ulaştırmakla birlikte borçlarını ödemekte
güçlük çeken ortaklarımıza da kurumsal yapılandırma imkanı sağlanmaktadır.
Bu kapsamda 31.12.2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklarımız, 30.09.2022
tarihine kadar başvurmaları halinde, aşağıda ayrıntıları yer alan yapılandırmadan taksitlendirme veya defaten ödeme suretiyle
yararlandırılacaktır.
Bu çerçevede 31.12.2020 ve daha eski
vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi
halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı
silinecektir.
Yapılan düzenleme ile taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski
vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt

faizinin tamamı silinecek ve
bu kapsamda hesaplanacak
yeni borç tutarı; hiç peşinat
ödenmeksizin 24 aya kadar,
% 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, %
20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, % 30
oranında peşinat ödenmesi
halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.
Ayrıca 2018-2020 vadeli
kredi alacaklarımızın taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı;
% 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, %
20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, % 30
oranında peşinat ödenmesi
halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.
Taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecek. Yine taksitlerin vade tarihleri arasın-

da azami 1 yıl olacak ve taksit tutarları ise
eşit şekilde ödenecek.
Tek seferde ve taksitlendirme suretiyle

yapılandırma imkânından faydalanabilmek
için üreticiler 30.09.2022 tarihine kadar Kooperatiflerimize başvurabilecektir.

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa lideri
Türkiye, 337 milyar liraya uluşan tarımsal hasılayla Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 10 ülke arasında
yerini aldı. Türkiye tarım sektörü, 2003-2020 arasında 18 yılın 15’inde büyüme kaydetti.
“Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye” ilkesiyle
tarım sektöründe son dönemde yaptığı

çalışmalarla dünyada ve bölgesinde söz
sahibi bir ülke durumuna gelen Türkiye,

337 milyar lira tarımsal hasılayla Avrupa’da lider konumda. Türkiye, tarımsal
hasılada dünyada ise ilk 10 ülke arasında
yer alırken, 2003-2020 döneminde Türkiye’de tarımın yıllık ortalama büyümesi
yüzde 2,93 olarak gerçekleşti. 2021 yılında ise 25 milyar dolar tarımsal ihracat yapılarak 7,2 milyar dolar dış ticaret fazlası
elde edildi.

“Güçlü tarım, güçlü
Türkiye”
Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde gıda, tarım ve toprağın önemi
daha çok artarken tarım en stratejik sektörler arasında yerini aldı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Mehmet Hadi Tunç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye” ilkesiyle Türkiye’nin tarım ve

orman sektöründe, dünyada ve bölgesinde söz sahibi bir ülke olabilmesi için son
dönemde önemli çalışmaların hayata geçirildiğini aktardı.

“Küçükbaş ve büyükbaş
hayvan varlığında
Avrupa’da birinciyiz”
Türkiye’nin tarımda net bir ihracatçı ülke olduğunu aktaran Tunç, ülkenin
küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında
Avrupa’da birinci, süt üretiminde üçüncü sırada bulunduğunu, tarım alanında
dünyada güçlü bir aktör konumunda yer
aldığını vurguladı.
Çiftçiye her türlü desteğin verildiğini
aktaran Tunç, 19 yılda toplam 396 milyar
lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarını,
bu sene destekleri 29 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.
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Gübre ve yemdeki indirim
üreticinin yüzünü güldürdü
Ekimden hasada daima
üreticinin yanında
olan Türkiye Tarım
Kredi Kooperatiflerinin
kimyevi gübrede yüzde
30’a, karma hayvan
yemlerinde yüzde 12’ye
varan indirime gitmesi
üreticileri sevindirdi.

Ü

reticilerin her türlü tarımsal girdi ihtiyacını zamanında ve uygun
fiyattan karşılamayı amaçlayan
Tarım Kredi Kooperatifleri, arka arkaya
kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde
indirime giderek üreticinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
Çiftçilerin tarımsal üretimde kaliteli ve
verimli ürünler elde edebilmesi adına tarımsal girdiler arasında önemli bir yer tutan
gübreye erişim sürdürülebilir gıda açısından
büyük önem arz ediyor. Bu amaçla gerekli
tedbirleri almaktan çekinmeyen Tarım Kredi Kooperatifleri, yüz binlerce çiftçi ortağından aldığı güçle, tarımsal faaliyetlerdeki ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra yürüttüğü
çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

ÜRE, 20.20.0 VE ÇAY
GÜBRESINDE FIYATLAR
DÜŞTÜ
Üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uy-

gun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını
desteklemeye devam eden Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri, ilk aşamada tarımsal
verimliliğin en önemli unsurlarından gübrede indirim yaptı. Bu kapsamda 14 Şubat
tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerden ÜRE,
20.20.0 gübresi ve çay gübresinde yüzde
30’a varan indirime gidildi. Kooperatiflere giden üreticiler, güncellenen fiyatlarla
ürünlerini almaya başladı.

GÜBRELERDE YÜZDE 30’A
VARAN INDIRIM
Sürdürülebilir tarım için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir

şekilde çiftçimizin ve üreticimizin yanında
yer almaya devam eden Tarım Kredi, 14 Şubat’ta gerçekleştirilen indirimin ardından
17 Şubat’ta ikinci bir indirime giderek CAN
gübresi, Amonyum Sülfat ve Nitro-Power
gübrelerinde yüzde 30’a varan indirim gerçekleştirdi.

Yapılan indirimler doğrultusunda üreticilerimiz söz konusu gübreleri güncel fiyatlarla Kooperatiflerimizden temin etmeye
başladı.

KARMA HAYVAN
YEMLERINDE YÜZDE 12
INDIRIM
Ayrıca kimyevi gübrelerin yanı
sıra hayvansal üretim faaliyetinde
bulunan üreticilerimizi desteklemek ve girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla 17 Şubat günü itibarıyla karma hayvan yemlerinde de
yüzde 12 indirim yapıldı.

SON MÜJDEYI
CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN VERDI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan 16 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası
yaptığı açıklamada çiftçilere müjdeyi
vererek, “Bilindiği gibi Tarım Kredi
Kooperatiflerinin satış merkezlerinde
hafta başı itibariyle üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30’a varan
indirimler yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübresi, amonyum
sülfat ve nitropower gübrelerinde de
yüzde 30’luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın
girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde
12 indirimle satılmaya başlanacaktır” ifadelerini kullandı.
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Ata tohumundan un ve
bulgur satışa sunuldu

Sivas’ta ata tohumu Zeron buğdayından elde edilen un ve bulgurun yanı sıra
organik bal satışa sunuldu. Vali Salih Ayhan, Sivas Teknik Tarım Hayvancılık
AŞ’nin (SİVTAŞ) tarımsal sanayide kentin gururu haline geldiğini söyledi.

S

ivas Valisi Salih Ayhan, 2019 yılında
valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi
ve belediyenin ortaklığında kurulan

Sivas Teknik Tarım Hayvancılık AŞ’nin
(SİVTAŞ) tarımsal sanayide kentin gururu
haline geldiğini söyledi.

SİVTAŞ için bazı hedefler belirlediklerini
aktaran Ayhan, “Temel amacımız, çiftçilerimiz için güvenli liman özelliği gösterebilecek sözleşmeli üretim modelini benimseyen, kendi markalarını oluşturabilen,
pazarlama ağları ile şehrimizin ürünlerini
önce bölgemizde sonra ülkeye ulaştırabilen
bir tarımsal sistem kurmaktı.” dedi.
SİVTAŞ’ta geçen yıl üretime başlayan
yem fabrikasında 20 çeşit yem üretildiğini
ve 32 bayide satışa sunulduğunu belirten
Ayhan, şunları kaydetti:
“Fabrika kurulumu tamamlanan ve yakında üretime başlayacak süt işleme tesisimizle süt yetiştirici birliklerimizle iş
birliğinde sözleşmeli üretime geçiyoruz.
Nihai hedeflerimizden biri de şüphesiz
şehrimizin üretim zenginliğini ve niteliğini simgeleyen marka değerler oluşturmak.
Bu anlamda bugün SİVTAŞ’ı marka haline
getiren Tozanlı organik balı, Zeron unu ve
bulgurunun tanıtımı için sizlerle bir arada-

yız. 3 yıl önce başlattığımız çalışma ile öncelikle bölgeyi organik arıcılık bölgesi ilan
ettik. Keza Zeron buğdayı da geçmişi 3 yıla
uzanan bir proje.
Ulaş TİGEM arazilerimizde il özel idaremizin ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın destekleri ile ilimizin en kıymetli
ata tohumlarından biri olan Zeron buğdayımızın üretimini gerçekleştirdik. Üretilen
ata tohumlarımızı çiftçilerimize dağıtarak
daha geniş alanlarda üretimi sürdürdük.
Nihayetinde çitçilerimizden aldığımız 105
ton Zeron buğdayımızı SİVTAŞ aracılığı ile
Zeron bulguru ve unu olarak tüketicilere
sunmuş oluyoruz.”
Vatandaşları un, bulgur ve organik balı
denemeye davet eden Ayhan, ürünlerin internet üzerinden ve kentteki zincir marketlerden satışa sunulacağını dile getirdi.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci
ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de satışa
sunulan ürünlerin hayırlı olmasını diledi.

Kırşehir’de topraksız tarım projesi yürütülüyor
K

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde kurulan ve jeotermal kaynak kullanılan
Ar-Ge serasında, topraksız tarımda gelir seviyesini artırıcı alternatif ürün projeleri uygulanıyor.

ırşehir Ahi Evran Üniversitesi
‘nden(KAEÜ) yapılan açıklamaya
göre, Ziraat Fakültesi öğretim üyelerince yürütülen projelerde başta domates
olmak üzere farklı ürünlerin gelişimi,
dikimden hasat aşamasına kadar takip
ediliyor.
Topraksız tarımda üreticilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünleri belirlemeye yönelik projelerin aşamaları çiftçiler ve
meslek odalarıyla paylaşılıyor.
Proje yürütücüsü ve Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Başak, ArGe serasında yürütülen, getirisi yüksek

alternatif bir ürün olan 7 farklı kokteyl
domates çeşidinin topraksız tarıma
uygunluğunun araştırıldığı bir çalışma
yürüttüklerini ifade etti. Çalışma için
özel sektörden bir firma ile iş birliği yaptıklarını belirten Başak, topraksız tarım
seralarına önerilebilecek uygun kokteyl
tip domates çeşitlerinin belirlenmesinin
yanı sıra, bu tip domatesler için en uygun dikim sıklığı ve budama yönteminin de belirlenmesinin amaçlandığını
aktardı.
Başak, üreticinin, özellikle kış üretim
sürecini de içerisine alan dönemde, en
yüksek verim ve kaliteyi hangi çeşitte,
hangi dikim sıklığında ve budama yönteminde alabileceğini bilerek üretim
planlaması yapması gerektiğine yönelik
yol haritası çıkardıklarını kaydetti.
Serada akademisyenlerin topraksız
tarımda alternatif ürün planlamalarıyla
ilgili farklı projeler yürüttüklerini vurgulayan Başak, bölge çiftçisinin gelir
seviyesinin artırılmasına yönelik katkı
sunulmasının amaçlandığını ifade etti.
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Hasat sonrası kaybı azaltacak proje
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce
(TAGEM) desteklenen “Kontrollü Atmosfer Muhafaza ve
Takip Sistemi” projesinde Türk mühendislerce geliştirilen
sensörlü cihazla, soğuk hava depolarında bekletilen
ürünlerin durumları 7 gün 24 saat uzaktan gözlenebiliyor.

T

AGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Yılmaz Boz, Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen toplantıda, Bakanlığın TAGEM aracılığıyla özel sektörle yürüttüğü projede
sona gelindiğini söyledi.
Sistemin devreye alınmasıyla hasat sonrası kayıpların önleneceğini dile getiren
Boz, “Böyle güzel bir projenin sonucunu
ve hasat sonrası kayıpların nasıl önlendiğini çok rahatlıkla uygulamada görme
imkanımız olacak. Atatürk Bahçe Kültür-

leri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çok önemli çalışmalar yapmaya devam edecek. Biz de Ankara’dan elimizden
gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Bu çalışmaların daha da artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.
TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İlhan
Aydın da 1894 yılında Bakteriyolojihane-i
Şahane adıyla Pendik’te başlayan araştırma yolculuğuna 72 kuruluşla devam edildiğini belirterek şöyle konuştu:
“Tarımsal araştırma anlamında Türki-

ye’nin yetkinliği
tam bilinmemesine rağmen dünyada ilk 10 arasındadır. Bunu
bilip sahip çıkmak gerekir. Biz
TAGEM olarak
Ar-Ge yapıyor,
tarımsal politika üretiyor ve
genetik kaynakları koruyoruz. Dedelerimizden bize emanet olan genetik kaynaklarımız, gerek burada gerekse 32 gen
bankamızda 317 bin materyalle korunuyor. Böyle kıymetli bir işi yapıyoruz.
Bugün burada Ar-Ge hizmetlerimizden
biri olan özel sektör projemizden birinin
kapanış toplantısını yapıyoruz. Biz son
yıllarda yaklaşık 400 projeyi bu şekilde
destekledik ve 100 milyon liranın üzerinde destek ödemesi yaptık.”
Tarımsal ürünlerde hasat sonrası meydana gelen kaybı azaltmak için geliştirilen
projeye de 2,3 milyon lira destek sağladıklarını söyleyen Aydın, “Bu ürün ticarileşip
gelir getirecek hale gelene kadar manevi
desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye’de ürettiğimiz meyvelerdeki ağırlık kaybını yüz-

de 10 bile iyileştirmesi bizim toplam ürün
üretimimizi yüzde 10 artırması demektir.
Artık topraklar, alanlar doydu. Genetik
kapasitenin sonuna geldik. Artık tasarruf
etme, koruma, daha kıymetli hale getirip
değerini artırma dönemi.” diye konuştu.
Proje ortağı firmanın Genel Müdürü
Baran Baykurt Emiroğlu da geliştirdikleri
yerli ve milli sistemin kablosuz olduğunu
ifade etti.
Yeni sistemin ürünlerin depo süresini
iki katına kadar çıkardığını ve kayıpları
önlediğini vurgulayan Emiroğlu, “Bu sensörlerle kullanıcılar mobil telefon, tablet
veya bilgisayarlarından ürünlerin depoda
ömrünü görebiliyor ve ne zaman satışa
sunmaları gerektiği hakkında da uyarı alıyor. Yaklaşık yüzde 25-30’lara varan oranda kayıpları önlüyoruz.” dedi.

Kış çayı ile okul bütçesine katkı
Trakya Üniversitesi (TÜ) bahçesinde yetişen
tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünler
üniversite bütçesine katkı sunacak.

T

rakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla okulun boş
arazilerine iki yıl önce tıbbi ve aromatik
bitkiler bahçesi kuruldu.
Beş dönümlük araziye ekilen adaçayı,
melisa, lavanta, biberiye, kekik, safran ve
gül gibi aromatik bitkilerin dönem dönem
hasatları yapıldı.
Okul yönetimi tarafından hasat edilen
bitkilerden kış çayı, kurutulmuş çiçek, hediyelikler ve gül reçeli gibi ürünler hazırlandı. Üniversite bütçesine katkı sağlayacak
ürünlerin ekonomiye kazandırılması için
çalışma yürütülüyor.
Ürünlerden hazırlanan kış çayı ise okula
gelen misafirlere ikram ediliyor.

AMACIMIZ EKONOMIYE
KATKIDA BULUNMAK”
Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mustafa Tan yaptığı açıklamada,
aromatik bitkilerin öneminin her geçen
gün arttığını belirtti.
Tan, bahçeyle alternatif ürün arayışında
olan üreticilere tıbbi ve aromatik bitkileri
tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.
Aynı zamanda hasat edilen ürünleri katma değere dönüştürerek ekonomiye katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Tan,
“Bahçemizde yetiştirdiğimiz lavantalardan
kuru çiçek ve hediyelikler yaptık, yerli güllerden gül reçeli ürettik. Amacımız ürünleri
katma değere dönüştürerek ekonomiye kat-

kıda bulunmak. Yapılan çalışmalar ilçemizdeki kadınların kurduğu üretici birliklerinin
de dikkatini çekti ve çalışmalarımıza dahil
olmak istediler. Önümüzdeki dönemde

Havsalı Kadın Üretici Birlikleri, Havsa Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte
ortak bir proje yürüterek ürünlerimizi ticari
boyuta taşımayı hedefliyoruz.” dedi.
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Tarım Kredi Spor U18 Takımı şampiyon oldu

T

Tarım Kredi Spor U18 takımı, Ankara
Amatör U18 Ligi 6. Grup’ta 20212022 sezonunda şampiyon oldu. Playoff maçlarına katılacak Tarım Kredi
Spor forması giyen gençler, Türkiye
şampiyonasında Ankara’yı temsil etmek
için mücadele verecek.

arım Kredi Spor U18 takımı TFF Ankara İl Temsilciliği tarafından düzenlenen
ligde, mücadele ettiği 6. Grubu
şampiyon olarak tamamladı. Oynadıkları 16 maçta 15 galibiyet 1
mağlubiyet alan Tarım Kredi Spor
U18 takımı, bu süreçte 75 gol atarken kalesinde sadece 10 gol gördü.
Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan Tarım Kredi
Gençlik ve Spor Kulübü Altyapı
Sorumlusu Tayfun Doğan, “Pandemi nedeniyle 1,5 yıllık aranın
ardından toplanan bir takıma sahibiz. 5 aylık süreçte iyi bir ivme yakaladık, iyi bir ekip olduk. 6. grupta
güçlü rakiplere karşı şampiyonluğu
kazandık. Hem iyi futbol oynadık
hem de futbolumuza yakışan sonuçları almayı başardık. Bu genç ve
yetenekli sporcularımızla Türkiye
Şampiyonasına katılabilmek için
play-off maçlarına katılacağız. İn-

şallah Ankara’yı temsil etme hakkı
da kazanırız. Oyuncularımız bunu
başaracak güçte” dedi.
Tarım Kredi Sporun altyapısının en büyük misyonunun önce A
Takımı ve sonra ülke futbolu için
futbolcu yetiştirmek olduğuna değinen Doğan, şunları söyledi:
“Bu sene takımımızda yer alan
oyuncularımızdan en az üç dört
ismi A Takım seviyesinde görebiliriz. Tavsiyelerimizi, raporlarımızı
her zaman ilgili birimlere iletiyoruz. Ama kolay değil. Tabii iki takımımız da puan cetvelinde önemli
maçlara çıkıyor. Onlar rahat bir nefes aldıkça, genç sporcularımız da
orada kendilerine yer bulabilecek.
Böylesine uzun bir aradan sonra
bu başarıyı yakalayan sporcuların
aynı azim ve istekle çalışmaları halinde orada şu an oynayan ağabeylerinin yanlarında olmaması için
hiçbir sebep yok.”
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4 yıl önce 10 düve ve 60 koyun alan Abdullah Özkan, besicilik mesleğini severek yapıyor

Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı
Kayseri’de 4 yıl önce, ekonomik nedenlerle göç ettiği kırsaldaki mahallesine
dönen Abdullah Özkan, devlet desteğiyle aldığı hayvanlarla besicilik yapıyor.

K

ent merkezindeki huzurevinde 10
yıl çalışan 4 çocuk babası, 49 yaşındaki Özkan, devletin köye dönüş
projeleri kapsamında düve ve koyun alım
desteği olduğunu öğrendi. Bunun üzerine
şehirdeki evini satan Özkan, Himmetdede
Mahallesi’ndeki eski yuvasına taşındı.
Burada ahır yaptıran Özkan, Tarım Kredi

Kooperatifinden 4 yıl önce 75 bin liraya 10
gebe düve aldı. İlk yılı ödemesiz, faizsiz ve
5 yıl taksitli borcunu 3 yılda bitiren Özkan,
geçen sene de aynı teşvik kapsamında 60
koyun alarak işini büyüttü.
Servis şoförlüğü de yapan Özkan, köye
dönüş kararı alırken en büyük destekçisinin
eşi olduğunu söyledi.
Bu konuda kendisini
kırmayan eşi ve çocuklarına teşekkür eden Özkan,
şöyle konuştu:
“20 yıl önce çalışmak
için Kayseri’ye gittim.
Sonrasında devletin köye
dönüş projeleri olduğunu
duyunca müracaat ettim.
Olumlu yanıt aldım. Köye
dönünce de çok sevindim.
10 inekle başladım. İneklerin parasını ödedikten
sonra koyun aldım. Onun
borcunu da 5 yıl içinde
ödeyeceğim. Devletin bu
konuda birçok teşviki var.

İsteyen vatandaşlara bu tür desteklerden
faydalanmalarını tavsiye ediyorum.”
Hayvancılığı çok sevdiğini dile getiren
Özkan, köyde huzurlu ve mutlu olduklarını
anlattı.
Kırsalda yaşamanın eğitime engel olmadığına da dikkati çeken Özkan, “Köyde
yaşamak okumaya engel değil. Hiçbir şeye
engel değil. Okuyacağı varsa zaten devletin
okulları, yurtları var. Benim 2 çocuğum da
şu anda üniversite okuyor. Biri örgün eğitim, biri de dışarıdan okuyor. Benim gibi
hayalleri olanlar, devletin teşviklerine müracaat etsin.” dedi.
Geçen hafta aşırı kar nedeniyle ahırın çatısının bir kısmının çöktüğünü, sonrasında
soğuktan 1 hayvanının telef olduğunu belirten Özkan, yavrularla sayıları 19 olan büyükbaş hayvanlarının çoğunu geçici olarak
akrabaları ve komşularının ahırına götürdüklerini ifade etti.
Çadır desteği sağlayan Büyükşehir ile
Kocasinan Belediye Başkanlarına teşekkür
eden Özkan, bu zor günleri de atlatacaklarını kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıfta
okuyan 22 yaşındaki Yunus Emre Özkan
ise kentten köye göç eden gençlerden biri
olduğunu söyledi.
Şehir hayatını sıkıcı bulduğu ve pek sevmediği için bu durumu hiç yadırgamadığını belirten Özkan, burada mutlu olduğunu
dile getirdi.

Akıllı sulama sistemi
yatırımları destek
kapsamına alındı
K

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için başvurular bu yıl için 15 Mart
mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek

ırsal kalkınma destekleri kapsamında,
tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi
sistemleri ile akıllı sulama sistemi yatırımları
destek kapsamına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle tebliğe, yerleştirilen sensörler aracılığıyla topraktaki nem oranının algılanarak merkezden veya mobil
uygulamayla uzaktan ya da otomasyon
aracılığıyla kontrol edilen sulama sistemleri için “akıllı sulama sistemi” ve “proje
kontrol görevlisi, resmi kontrol” tanımları
eklendi.
Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri de kırsal

kalkınma destekleri kapsamına alındı.
Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji
sistemleri kurulması başvuruları çerçevesinde, güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular,
bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve
yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla
içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması,
eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması
ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi konularında hibe desteği sağlanacak.
Akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında da sensörler, tam
otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları,
solenoid vanalar, meteoroloji istasyonları
ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait
parsellerde sisteminin çalıştırılması, ek-

siksiz montaj kontrollerinin yapılması
ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi de
hibe desteği kapsamında değerlendirile-

cek. Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, bu yıl için 15 Mart mesai bitimine
kadar gerçekleştirilecek.
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Siirt’te köy bazlı envanter çalışması
Siirt’te geçmiş yıllarda kırsaldan çeşitli nedenlerle kent merkezine ya da başka illere göç eden
443 ailenin, sağlanan huzur ve güven ortamı ile köylerine dönerek üretime başladığı tespit edildi.

T

arım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, gazetecilere yaptığı
açıklamada, Tarımsal Araştırmalar Genel
Müdürlüğünce kentten kırsal alana daimi,
mevsimlik ve günlük tersine göç hareketlerine ilişkin “köy bazlı envanter” çalışması
yürütüldüğünü söyledi.
Yapılan çalışmalarda, huzur ve güven
ortamının tesis edilmesiyle kentlerden
kırsal alana tersine göç yaşandığının tespit
edildiğini belirten Seven, “Bakanlığımızın
talebi üzerine köylerine geri dönen vatandaşlarla anket çalışması yapıyoruz. Bunlar daha sonra rapor halinde ilgili yerlere
sunulacak. Daha önce çeşitli nedenlerle
köylerinden göç eden vatandaşların 20-30
yıl sonra tekrar köylerine dönmeleri şunu
gösteriyor ki; bölgemizde huzurun tesis
edilmesiyle artık günü birlik değil kalıcı

göç yaşanıyor. Şu ana kadar 443 hane geri
döndü” diye konuştu.
23 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli
olup merkeze bağlı Sağırsu köyüne dönen
Abdurrahim Siper, hayvancılık yaparak
üretime katkıda bulunduğunu belirtti.
Köyde ev yaptığını anlatan Siper,
“Emekli olduktan sonra köye kalıcı olarak
yerleştim. Burada hayvancılık yapıyorum.
Şu an 100 küçükbaş hayvanım var. Çok şükür bölgemiz artık çok huzurlu. Devletten
destek alırsam sürüdeki hayan sayısını artıracağım” dedi.
Muhammed Sevgin ise geçici olarak geldiği Sağırsu köyünde tarımla ilgilenmeye
başladığını aktararak, “Bölge huzurlu hale
geldi. İnşallah ben de kalıcı olarak burada
tarımla ilgileneceğim. Bahçem var, fıstık
ektim. Köyde huzur var, bereket var” ifadelerini kullandı.

Yeni doğan kuzu ve oğlak heyecanı
İ

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden
Iğdır’da yeni doğan kuzular ve doğacak olanlar
nedeniyle çiftçiler arasında heyecan yaşanıyor.

klimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, “Doğu’nun
Çukurovası” olarak anılan Iğdır, küçükbaş
hayvancılıkta da yurdun önde gelen illeri
arasında yer alıyor.
Yaklaşık 1 milyon 405 bin küçükbaş
hayvanın bulunduğu kentte, her yıl kışın
sonuna doğru kuzu ve oğlak doğumları
şenlik havasında gerçekleşiyor.
Kent genelinde bulunan 1 milyon 340
bin koyundan 450 bin kuzu, 65 bin keçiden ise 25 bin oğlak doğumu bekleniyor.
Annelerinden ayrılan kuzu ve
oğlaklar farklı ahırlara koyulup
burada beslenmeleri ve bakımları
yapılıyor. Daha sonra geniş bir alana çıkarılan anneler, burada yavrularına kavuşmak için bekliyor.
Yavruların ahırlarının kapıları
açılıp alana çıkarıldıklarında ise
annelerini arama çalışmaları güzel
görüntülere sahne oluyor.
Kuzuların ve annelerinin, yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan
sürü içinde birbirlerini meleyerek
kısa sürede bulması dikkati çekiyor.
Kente bağlı Halfeli beldesinde
çiftçilik yapan Hamit Karadağ, kuzuların dünyaya gelmesiyle çiftçiler
arasında adeta bir bayram havası
yaşandığını söyledi.
Kuzuların annelerinden ayrıl-

dığını ve günde 2 defa emzirilmek üzere
buluşturulduklarını belirten Karadağ,
“Kuzu ve annelerini bir yere koymuyoruz.
Koyunlar büyük olduğu için yem yeme
zamanında kuzular ezilir, bu yüzden ayrı
tutuyoruz, büyüdükten sonra beraber olacaklar. Günde 4 defa yem veriyoruz, sabah
2 kere, akşam 2 kere. Koyun yediği zaman
sütü çok oluyor, kuzu emiyor ve süt tekrar
azalıyor, biz de tekrar yem veriyoruz sütünü arttırması için. Kuzu sütten ne kadar
vitamin alırsa o kadar gelişir.” dedi.
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Yağışlar çiftçiye can suyu oldu
Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Hatay’da son dönemlerde etkili olan yağışlar, Amik Ovası’nda
çiftçiyi mutlu etti, başta buğday olmak üzere birçok üründe verim ve rekolte beklentisini artırdı.

T

ürkiye genelinde etkili olan kar ve yağmur, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz
etkilerken Hatay’daki çiftçilere umut oldu.
Bölgede Şubat boyunca aralıklarla görülen yağışlar barajları doldururken, Amik
Ovası’nda başta hububat ve pamuk olmak
üzere diğer tarımsal ürünlerde yüksek verim ve rekolte artışı ön görülüyor.
Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Okay, bu yıl yağışların istenilen gibi gerçekleşmesiyle çiftçinin daha mutlu olduğunu
söyledi.
Okay, Hatay’da 2021 yılında kısmen yaşanan kuraklığın yerini bu sene bolluğun ve
bereketin almasını beklediklerini kaydetti.
Yağışların Amik Ovası’nda özellikle yeraltı
sularının beslenmesi için önemli olduğunun
altını çizen Okay, “Geçen sene 52 ilimizde
maalesef istenmeyen bir kuraklık yaşandı.
Bu da başta buğday olmak üzere hububat

ve bakliyatta ciddi anlamda rekoltede kayıp
yaşattı. Tabii bu ülkemiz için istenen bir durum değil. Ama çok şükür geçen sene ilimiz
bu kuraklığı hafif bir şekilde atlattı. Korktuğumuz rekolte kayıplarını çok fazla yaşamadık. Bu sene beklediğimiz yağışlar çok güzel
seyrinde devam etti. Barajlarımızın doluluk
oranı arttı. Amik Ovası’nda yeraltı kaynaklarındaki su seviyelerinin yükselmesine de
imkan tanıdı. Şu anda Amik Ovası’nda buğday ekilişi mevcut. Bu sene inşallah buğday
rekoltesinde yüksek bir beklentimiz var. İnşallah beklentimiz çıkacaktır.” dedi.

Suyun çiftçi için bereket anlamına geldiğini aktaran Okay, “Şu anda Tahtaköprü
Barajı’nda 75 milyon metreküp su var. Yarseli Barajı’nda da 17-18 milyon metreküp su
olduğunu öğrendik. Bu rakamlar şu an için
az ama daha yolun başındayız. Yağışlar devam ediyor. Antakya’da nisan ayında kuvvetli yağışlar olur. O yağışları da bekliyoruz.
Dağdaki karlarımız kısmen erimeye başladı. Bu yıl Tahtaköprü Barajı’nda beklentimiz 170-180 milyon metreküp su olması,
Yarseli Barajı’nda da 55 milyon metreküp
suya çıkmasıdır” diye konuştu.

BARJLARDAKİ DOLULUK
ORANLARI SEVINDIRICI

“ÜRÜNLERIMIZ
YEŞILLENDI”

Okay, yağışların Amik Ovası’nın sulanmasında önemli bir yere sahip olan Tahtaköprü ve Yarseli barajlarındaki su seviyesini
de artırmaya başladığını belirtti.

Ovada buğday eken Abdullah Yurtgezen,
yağışların bu sene istedikleri gibi gerçekleştiğini ve bu durumun kendilerini mutlu
ettiğini söyledi.

Bu yıl ürünlerinden artış beklediklerini
belirten Yurtgezen, “Allah’a şükür bu yıl yağışlar iyi oldu. Buğdayımız canlandı ve barajlar da doldu. Çiftçi olarak bu sene kıştan
memnunuz” dedi.
Çiftçi Musa Gök de geçen yıl yaşanan
kuraklık nedeniyle barajların tam olarak
dolmadığını ve arazilerini kuyulardan sulamaya çalıştıklarını anlattı.
Tarlalarını kuyulardan aldıkları suyla
sulamanın kendilerine ayrı bir maliyet getirdiğini dile getiren Gök, “Geçen yıl suyumuz azdı ve kuyulardan çekiyorduk. Şimdi
barajdan suyumuzu alıyoruz. Hamdolsun
bu kış yağışlar iyiydi. Barajlardan suyumuzu da alarak tasarruf ettik. Ürünlerimiz canlanarak yeşillendi. Bu seneden çok
memnunuz. İnşallah yağışlar böyle devam
ederse buğdayımızdaki rekolte de artacak”
değerlendirmesinde bulundu.

Afetzede çiftçiye 936 küçükbaş hayvan dağıtıldı

M

uğla’da orman yangınlarından etkilenen 90 kadın çiftçiye törenle 900 koyun
ve 36 koç dağıtıldı.
“Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi” dolayısıyla İl Tarım ve
Orman Müdürlüğünün bahçesinde tören
düzenlendi.
Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, kürsüdeyken telefonla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi aradı.
Telefon aracılığıyla katılımcılara hitap
eden Pakdemirli, projeye katkı sunan
herkese teşekkür etti. Bu gibi faaliyetlerin
çok büyük karşılığı olduğunu vurgulayan

Pakdemirli, “Muğla özelinde geçen yıl itibarıyla bazı travmalar yaşadık. O yüzden
Muğla’ya karşı ayrı bir hassasiyetimiz var.
Bu hassasiyetimiz devam edecek. İnşallah
destek bizden, gayret çiftçimizden ve üreticimizden, bereket de Allah’tan.” dedi.
Törende daha sonra Menteşe, Yatağan,
Kavaklıdere, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinden 90 kadına 900 koyun ve 36 koç
dağıtıldı.
Proje kapsamında il genelinde 1000 kadın çiftçiye toplam 10 bin koyun ve 400
koç dağıtımı yapılacağı kaydedildi. Arıcıları desteklemek için ise 16 milyon liralık bir
kaynak aktarıldığı belirtildi.
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Bitkilerin yeni gücü

Bileşiminde %27 oranında üre ve %6 oranında amonyum azotu bulunduran Nitropower
gübresi, bitkiler için etkili bir azot kaynağı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Nitropower gübresinin içeriğindeki üre azotu, toprakta
bulunan üreaz enzimleri tarafından enzimatik reaksiyonla
amonyuma dönüşerek bitkilere faydalı oluyor. Bu enzimatik
reaksiyon için toprak sıcaklığı ve üreyi parçalayacak mikroorganizmaların bulunması da büyük önem arz ederken; Nitropower bünyesindeki ürenin yavaş parçalanması da bitkilerin
azottan daha uzun süre faydalanmasını sağlıyor.
Bitkilerin tercih ettikleri azot formlarından bir diğeri de
amonyum olarak biliniyor. Amonyum formu fosfor alımını
artırırken; Amonyumun parçalanmasında toprağa geçen hidrojen toprak pH değerini düşürüyor.
Ayrıca bileşiminde bulunan %14 oranındaki kükürt sayesinde ise, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı
artıyor.

Nitropower %0,5 oranında demir de içeriyor. Demir besini
fotosentezin bileşenlerinden birisi olup bitkilerin büyüme ve
gelişmesinde gerekli iz elementlerdendir.

Ne zaman kullanılmalıdır?
Bitkilerin en fazla azota ihtiyaç duyduğu ilkbahardan yaz
mevsiminin ortalarına kadar olan dönemlerde kullanılabilir.
Çok yıllık bitkilerde meyve tutum zamanında ve hızlı gelişme
dönemlerinde, tek yıllık bitkilerde ise az miktarda ekim öncesinde ve gelişme dönemlerinin başlangıcında uygulanabilir.
Tohum ve kılcal köklere yakın verilmemelidir. Kullanılması
gereken miktarın tamamı tek sefer yerine iki veya daha fazla
seferde uygulanmalıdır. Böylece azot, bitkinin gelişimine daha
çok fayda sağlayabilecektir. Granül yapısıyla serpme ve banda
uygulamaya olanak verir. Üst gübre olarak tüm bitkilerde çapalama ve sulama öncesi kullanılır.
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Devletten destek alan genç kadın, hayvancılık için köyüne döndü

Köyüne dönerek
hayvancılığa başladı
Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı yüzde 85 hibe desteğinden
faydalanan 27 yaşındaki Zehra Ersoy, şehir hayatını bırakıp İzmir’in
Menemen ilçesindeki köyüne yerleşerek hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

M

enemen’e bağlı Tuzçullu Mahallesi’nde dünyaya gelen Ersoy, lise eğitiminin ardından çeşitli sektörlerde işçi olarak
çalıştı.
Evlenince kente taşınan bir çocuk annesi Zehra Ersoy, geçen yıl Tarım ve Orman
Bakanlığının “Damızlık Küçükbaş Hayvan
Yatırımı Programı” kapsamındaki yüzde 85
hibe destekli projeye başvurdu.
Gerekli şartları sağlayan ve başvurusu kabul edilen genç girişimci, köyüne dönerek
hayvancılığa adım attı.
Şu sıralar yeni doğan kuzuların heyecanını yaşayan Zehra Ersoy, küçüklüğünde
de bu işle ilgili tecrübesi olduğu için zorluk

yaşamadığını ifade etti.
Kendisine bu imkanı
sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:
“Bir yıl önce istiridye
mantarı üretmeye başladım ve bu sürede sürekli köye gidip gelmeye
başladığım için hayvan
yetiştiriciliğine de merak
sardım. O niyetle Menemen İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak sürü yönetimi kursuna
katıldım. Daha sonra ise bölge genelinde
uygulanan Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı’na başvurdum ve hibe almaya hak kazandım. Köyde yerimiz vardı
onu düzenleyip proje kapsamında 15 koyun ve 1 koç aldık. Ayrıca kendimiz de dışarıdan 5 koyun aldık. Şu anda her şey çok
iyi gidiyor.”

HAYVAN SAYISINI
ARTIRMAK ISTIYOR
Karacabey merinosunun ülkede yetiştirilen koyunlar içinde en iyi besi performan-

sına sahip türlerden biri olduğunu aktaran
Ersoy, bu hayvanların et veriminin yüksek
olduğunu ve yününden de yararlanıldığını
söyledi.
Özellikle kuzularla ilgilenmeyi sevdiğini
ve oğlunun da minik hayvanlarla zaman
geçirdiğini ifade eden Ersoy, “Dört ay önce
hayvanları teslim aldık, bunlardan gebe
olanlar vardı onların doğumu gerçekleşti.
Doğumunu beklediğimiz koyunlarımız var,
onları sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayvancılık
çok meşakkatli ve
aynı zamanda çok
zevkli bir iş. Özellikle kuzularla ayrıca
ilgileniyorum, onların doğup büyüdüğünü görmek insanı
mutlu ediyor. Hedefim hayvanların
otlayacağı bir mera
ayarlamak,
bunu
gerçekleştirebilirsem
hayvan sayısını artırmak istiyorum. Bu
daha başlangıç inşallah daha güzelini
gerçekleştirebiliriz.”

diye konuştu.
Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken
Ersoy, bu anlamda meranın çok önemli olduğunu söyledi.
Hayvanlardan henüz ticari süt üretimi
sağlayamadıklarını, sürüyü büyütmeye
odaklandıklarını da dile getiren Ersoy, istiridye mantarı yetiştiriciliğiyle birlikte geleceğe yönelik büyüme planlarının olduğunu
sözlerine ekledi.

Nergis çiçeği kadınların ekmek kapısı oldu

T

orosların eteğinde yetişen, rengi, narin yapısı ve güçlü kokusuyla dikkati
çeken nergis çiçeği sayesinde kadınlar,
aile ekonomisine katkı sağlıyor.
İlkbaharın habercisi olarak anılan ve
kasım ayından mart başına kadar hasadı
süren nergis çiçeği, kadınlar tarafından
toplanarak Türkiye’nin farklı kentlerine

gönderiliyor.
Sabah saatlerinde tarlalara gelen kadınlar, nergisleri toplayarak özenle deste haline getiriyor.
Koparıldıktan sonra yaklaşık 10-12 gün
canlı kalabilen nergis çiçeği sayesinde kadınlar, aile bütçesine katkı sunuyor.
Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin’de nergis
çiçeği yetiştiriciliğinin arttığını söyledi.
Nergis çiçeğinin
çiftçilere kış aylarında ek gelir sağladığı
aktaran Yılmaz, “Nergis, Mersin’in bütün
kesimlerinde yetişen
bir çiçek. Çiftçimizin bütçesine önemli
katkı sağlıyor. Çiftçilerimiz için önemli, masrafı yok. Çok

güzel kokusu var, uzun süre bu kokusunu
atmıyor.” diye konuştu.
Yılmaz, nergis çiçeğinin hasadında daha
çok kadınların çalıştığını belirtti.
Toroslarda hasadın devam ettiğini anlatan Yılmaz, bu iş sayesinde kadınların kış
aylarında aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.
Çiçeğin hasadını yapan Aynur Emen de
6 yıldır nergis topladığını aktardı.
Nergis hasadından günlük 150 TL kazandıklarını belirten Emen, “Kapalı alanda çalışmaktansa açık havada çalışmak
çok rahat ve keyifli. Bu güzel iş sayesinde
evimize katkı sağlıyoruz.” dedi.
Bahar Karakaş, yaklaşık 5 yıldır nergis
hasadı sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.
Sabah saatlerinde başladıkları hasadın
akşama kadar sürdüğünü dile getiren Karakaş, hoş kokular arasında çalışmanın
çok keyifli olduğunu aktardı.

Üretici Nuri Aladağ, uzun yıllardan bu
yana nergis çiçeği yetiştirdiğini ve kentin
farklı noktalarında nergis tarlalarının bulunduğunu dile getirdi.
Sezonun iyi geçtiğini, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Aladağ, şöyle
konuştu:
“Hasat güzel gidiyor. Fiyatlar güzel,
memnunuz. Yetiştirilmesinde çok fazla
gideri yok. Hasada sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Günümüz güzel geçiyor.
20 yıldır bu işi yapıyorum. Farklı alanlara
diktik, hasat zamanı geldiğinde ürünü tarladan alıyoruz. Nergis çiçeğinde çok güzel
bir koku var. Kokusundan dolayı tercih
ediliyor. İl dışından çok rağbet var. İstanbul,
Ankara, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep ve
daha birçok kente gönderiyoruz.”
Üreticilerden Muhammet Ali Aladağ,
uzun süre kalıcı kokusuyla çok fazla talep
gören nergis çiçeğini yurt dışına da göndermeyi amaçladıklarını kaydetti.
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Şeker Pancarı Tarımı
Türkiye’de şeker, tamamen şeker pancarından üretilmekte ve yıllık yaklaşık 3.2 milyon
dekar arazide 18.2 milyon ton üretim gerçekleştirilmektedir. En çok yetiştiricilik yapılan
iller Konya, Yozgat, Eskişehir, Kayseri ve Sivas’tır.

Şekil 1:
Şeker pancarının işlenmesiyle ortaya
çıkan nihai
ürünler
Ekim Zamanı Belirleme
Tohum 4-5 °C sıcaklıkta toprak yüzeyine çıkabilir. Toprak sıcaklığının düzenli olarak 5-7 °C derece arasında ve
toprak tavının olduğu zaman ekim yapılabilir. Ekim zamanında toprakta tav yoksa ekimden hemen sonra intaş sulaması yapılmalıdır.
Deniz iklimi görülen bölgelerde şubat ayı ortası, İç Anadolu ve geçit iklim bölgelerinde mart ayı ortası ve Doğu
Anadolu Bölgesinde nisan ayı ortasından itibaren ekim yapılabilir. Ekim, yılın iklim şartına göre 1-2 hafta erken ya da
geç olabilir.
Geç ekim şeker pancarının yetişme süresini kısaltacağı
için olgunlaşma gecikir, yeterli şeker depolanamaz ve verim
kaybı meydana gelir.
Erken ekim ise don zararlıyla karşılaşılmasına ve mükerrer ekim yapılmasına neden olabilir.
Ekim Derinliği
Tohum 3-4 cm derinliğe pnömatik mibzerle ekilmelidir.
Ekim Mesafesi
Dekarda bulunması istenen ideal bitki sayısı 10.000 adettir.
İdeal bitki sıklığını sağlayabilmek için don, zararlılar ya
da oluşabilecek beklenmeyen durumlardan kaynaklanan
kayıplar göz önüne alınarak 11.000 ile 12.000 bitki/da tohum ekilmelidir.
Sıra arası 45 cm, sıra üzeri 16-24 cm olacak şekilde ekim
yapılabilir.

ŞEKER PANCARINDA BITKI BESLEME
Toprak Analizi
Bilinçli beslemenin temeli sayılan toprak analizleri ile
toprakta bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayan bitki
besin maddelerinin eksiklikleri belirlenir. Analiz sonucuna
göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve hangi yöntemle
verileceği belirlenerek gereksiz masraftan kaçınılmış olur.
Toprak analizi sonucuna göre yapılacak gübreleme sayesinde,
• Bitkinin ihtiyacı doğrultusunda uygun değerde gübre
kullanılır.
• Toprağın organik madde miktarı, pH derecesine ve
bünyesine göre gübreleme yapılır.
• Doğru zamanda, doğru cins ve miktarda gübre kullanımını sağlar.

Şeker Pancarının Toprak İstekleri
Şeker pancarı bitkisi organik madde ve su tutma kapasitesi yüksek,
kaymak tabakası bağlamayan, toprak
pH’sı nötr değere yakın, derin ve gevşetilmiş topraklardan hoşlanır.
Yetiştiriciliğin yoğun yapıldığı
bölgelerde toprağın organik madde
miktarının düşüklüğü kaymak tabakası oluşumuna bu da tohum çıkışlarında kayıplara neden
olmaktadır. Bu problemin çözümü için iyi yanmış çiftlik
gübresi kullanılabilir ancak çiftlik gübresinin olgunlaştırma işlemi doğru yapılamazsa
yabancı ot problemiyle karşılaşılabilir. Buna alternatif olarak
organik madde ve hümik-fülvik asit içeren toprak düzenleyici gübreler, ekimden önce
dekara 2-4 lt kullanılabilir.
Yapılan çalışmalar neticesinde şeker pancarının her 1 ton
ürünün gereksinim duyduğu
ve topraktan kaldırdığı saf besin elementi miktarları Tablo
1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Şeker pancarı bitkisinin topraktan aldığı saf besin elementi miktarları (kg/ton)
Azot Fosfor Potasyum Magnezyum Kükürt Bor
(N) (P)
(K)
(Mg)
(S)
(B)
3,4

1,6

5

1,4

1,1

0,1

GÜBRELEME
Taban Gübre Seçimi ve Miktarı
İlkbaharda tohum yatağı hazırlık döneminde veya tohum ekimiyle birlikte taban gübresi uygulanabilir.
Kullanılacak gübrenin cinsi ve
miktarı yapılacak toprak analizine
göre seçilmelidir. Başlangıç gübresinin Tablo 1’de belirtilen şeker
pancarı bitkisinin istekleri doğrultusunda yapılması verim ve kalite kriteri olan polar oranına
olumlu etki edecektir.
Süper Pancar-S, şeker pancarı için özel formüle edilmiştir. Azot, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum ve bor
içeren Süper Pancar-S, ürünün verim ve kalitesini artırır.
Bitkinin gelişim döneminde ihtiyaç duyduğunu besin maddelerini tam olarak karşılar. Özellikle büyüme döneminde
bor ve magnezyum ihtiyacı fazladır. Magnezyum sayesinde
yapraklar uzun süre koyu yeşil rengini korur ve bitki daha
sağlıklı fotosentez yapar. Bor elementi ise büyüme uçları
üzerinde ve bitki gelişimde son derece etkilidir.
Tablo 2: Şeker Pancarı Başlangıç Gübreleme Programı
Gübreleme zamanı
Tohum yatağı hazırlığında veya ekimle beraber
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Çapa ve Azotlu Gübreleme
Şeker pancarı çapa bitkisidir. Bitkinin 4-6 yaprak olduğu devreden sonra çapalama işlemine başlanabilir.
Yabancı ot kontrolü ve toprak havalanması için yapılan
çapa işlemi esnasında azotlu gübreleme de yapılır. Yavaş
salınım teknolojili gübrelerin tercih edilmesi, azotun
daha verimli kullanılmasını sağlayarak gübreleme maliyetlerini azaltır.
Tablo 3: Şeker Pancarı Azotlu Gübreleme Programı
Gübreleme
Gübre cinsi
Önerilen
zamanı		
miktar (kg/da)
Çapa döneminde
Süper İnci veya 20
AS Profit
40
Gelişme dönemi
AS
25
(Haziran)
Gelişme dönemi
AS
15
(Temmuz)
Azotlu gübreleme uygulamaları temmuz ayı içerisinde
bitirilmelidir. Fazla azotlu gübreleme bitkinin toprak üstü
aksamının gelişmesini tetikleyeceği için kök verimi ve polar
oranını olumsuz etkilerken hastalıklara karşı bitkinin hassasiyetini artırır.
Yaprak Gübrelemesi
Çapalama işlemi sonrası şeker pancarının kök gelişimini
artırmak, iz element eksikliğini karşılamak ve oluşabilecek
stres koşullarına karşı bitkiye direnç kazandırabilmek için
4-6, 6-8, 8-10 yapraklı dönemlerde gübreleme yapılabilir.
Tablo 4: Şeker Pancarı Yapraktan Gübreleme Programı
Gübreleme
Gübre cinsi
zamanı		
10.30.10+ME
4-6 yaprak
Combi Plus
Forceful Amino
Bor-8
8-10 yaprak
20.20.20+ME
Amino Asit

Önerilen
miktar (gr-cc/da)
300
100
200
100
250
200

Şeker Pancarında Bor
Şeker pancarı yetiştiriciliği yapılan toprakların pH değeri
çoğunlukla hafif alkali ve alkali (8-8,5 pH) olması nedeniyle
pancar bitkilerinde iz element olarak en çok çinko ve bor
noksanlıkları görülmektedir. Bor noksanlığı genç yapraklarda yaprak uçlarının önce sararması ve daha sonra kahverengi şekilde kuruması ile kendini belli eder. Ayrıca yumrunun iç kısmında “öz çürüklüğü” yaparak verim ve polar
kaybına neden olur.
8-10 yapraklı dönemde gerçekleştirilecek bor uygulaması
şeker pancarında verim ve poları olumlu etkileyecektir.

Gübre cinsi
13.18.15+10(SO3)+2MgO+0,2 B

Önerilen miktar (kg/da)
50
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