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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

ÜRETİCİYE NEFES OLDUK
Ürün alımlarıyla
üreticinin yanındayız

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün alım ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini kuraklık ve pandemi koşulları altında aralıksız sürdürüyor. Ürün alım çalışmalarıyla üreticiye nefes olan Tarım
Kredi, 2021 yılı hedefi olarak açıklanan 3.7 milyar TL’ye Kasım ayı itibarıyla yaklaştı.
§ 12’de

Bitkisel ürün sigortalarında
2022 yılı üretim sezonu açıldı

Bereket Sigorta’ya
iki büyük ödül daha

TAREKS Tohumdan
ihracat başarısı

Bereket Sigorta, 2021 Global Banking & Finance
Review Awards’da “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen ve
En İyi Dijital Dönüşüm Geçiren Sigorta Şirketi” seçilerek iki ödül birden aldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TAREKS Tohum, Özbekistan’da faaliyet gösteren bir firma ile yaklaşık 600 bin dolar tutarında danelik ve silajlık mısır
tohumu ihracatı için anlaşma imzaladı.

§ 17’de

§ 11’de

Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 20212022 üretim sezonu için bitkisel ürün sigortası yapılmasına Kasım ayı itibarıyla başlandığını belirterek, üreticilere
tarım sigortalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

§ 14’te
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2021 Yılı Muhasebe Çalıştayı
yapıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Muhasebe ve Bütçe
Daire Başkanlığı tarafından
FESAS iş birliğinde gerçekleştirilen “2021 Yılı Muhasebe Çalıştayı”, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal Kacır ve Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz’ın
katılımıyla yapıldı.

Ç

alıştaya Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Başkan Vekili Musa Takımcı, Yönetim
Kurulu Üyeleri, Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Muhasebe ve Bütçe Daire Başkanı Sertaç Gürsoy,
Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal, Mali
İşler ve Muhasebe Müdürü Fatih Oğuzhan,
Bütçe ve Raporlama Müdürü Çağatay Ceren, İştirakler Koordinasyon Müdürü Mehmet Ali Tamer, Bölge Müdür Yardımcıları,
FESAS yetkilileri ve bölge birlikleri muhasebe biriminde çalışan personel katıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 küresel
salgın koşulları altında tarım sektörünün
ne kadar önem kazandığının herkes tarafından görüldüğünü söyledi. Kacır, “İşte
tam da bu şartlar altında ortaklarımızın her

türlü ihtiyacını en uygun şartlarda ve kalitede karşılamanın öneminin bilincindeyiz.
Bunun da ötesinde çiftçilerimizin el emeği
ürünlerinin değerlendirilmesi, emeklerinin karşılığını alması ve vatandaşlarımızın
da bu ürünlere uygun koşullarda ulaşması
amacıyla faaliyet gösteriyoruz” dedi.

“PERSONELIMIZ
ORTAĞIMIZA DAHA ÇOK
TEMAS EDECEK”
Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevcut
şartlara göre yenilendiğini, kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi ve özellikle küçük ve
orta düzeydeki üreticilerin desteklenmesi
için ortaklarına her türlü kredi ya da tarımsal girdi imkânını sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kacır şunları kaydetti:
“Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
ve Bölge Birliklerinin 800 binden fazla or-

tağımızla ilişkileri açısından kritik rol üstlenecek Merkezi Muhasebe uygulamalarının
öneminin altını çizmek isterim. Kooperatif
personelinin iş ve işlem yükünü hafifletmek
üzere geliştirilen muhasebe işlemlerinin
merkezileştirilmesi uygulamaları ile kooperatif personelimizin ortaklarımıza sahada
daha çok temas etmesi, ortak memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir.”
Başkan Kacır, “Türkiye’deki Mülteciler
İçin AB Mali Yardım Programı (FRIT)
kapsamında yürütülen FESAS Projesi ile
de Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, ülkemizde “Geçici Koruma Altında Yaşayan Yabancılar”ın (Mülteciler) kendi kendilerine
yetebilir hale gelebilmesi için mesleki eğitim verileceğini, ayrıca eğitim alan kişilere
çalışabilecekleri iş imkânları sağlanacağını
kaydetti.

“TARIM KREDI FIYAT
REGÜLASYONU GÖREVINI
SÜRDÜRÜYOR”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise Tarım
Kredi Kooperatif Marketleri ile ilgili bilgiler
vererek; “Tarım Kredi gübrede nasıl fiyatları belirliyorsa, gıdada da fiyat regülasyon
görevini sürdürüyor. Fiyatı önce Tarım
Kredi Kooperatifi Marketler belirliyor, diğer marketler de ona göre fiyat vermek durumunda kalıyor” dedi.

Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Fahrettin POYRAZ
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		
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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

“Ortaklarımıza olduğu kadar tüm ülke
vatandaşlarına karşı da sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz” diyen Poyraz, “Bu ayın sonunda 700’e ulaşacak Tarım
Kredi Kooperatif Marketlerimizi 2022’nin
Mart ayına kadar 1000’e tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı kadar çok mülteciye ev sahipliği
yaptığına işaret eden Poyraz, Türk milletinin merhamet duygusunun yüksek olduğunu ve Dünya Bankası’nın FESAS projesiyle
başlattığı çalışmaları olumlu karşıladıklarını sözlerine ekledi.
Muhasebe ve Bütçe Daire Başkanı Sertaç Gürsoy da Tarım Kredi Kooperatifleri
amaç ve faaliyetleri hakkında toplantıda bir
sunum gerçekleştirdi. Merkezi muhasebe
sisteminin getireceği kolaylıklara değinen
Başkan Gürsoy ayrıca, 2021 Ekim ayı mali
verileri, 2021 yılı bütçe büyüklüğü ve gerçekleşmeleri, 2022 yılı bütçe büyüklüğü,
merkezi operasyon ödeme modülü, vade
farkı hesaplama konularında bilgiler verdi.

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 Ceyhan KUZAYTEPE

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
Aziz TUĞRA
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Eğirdir Tarım Kredi Kooperatifi
yeni hizmet binası açıldı
Antalya Bölge Birliğine
bağlı Eğirdir Tarım Kredi
Kooperatifinin yeni
depo ve hizmet binası
düzenlenen törenle açıldı.

A

çılış törenine; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Köksal Kacır, Genel Müdür
Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa ve Antalya Bölge Müdürü
Yakup Kasal ile Eğirdir Kaymakamı Adem
Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, köy ve mahalle muhtarları, şirket yöneticileri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

“DONANIMLI
PERSONELIMIZLE
ÇIFTÇILERIMIZIN
YANINDAYIZ”
Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır açılışta yaptığı
konuşmada, “Tarımın, gıdanın sürdürülebilir üretimin önemini yaşadığımız pandemi döneminde daha iyi anladık. Gıdaya
ulaşım, kaliteli gıdaya ulaşım, uygun fiyatlarla gıdaya ulaşım, yerli ve milli imkanlarla
üretilmesiyle mümkün. Biz Türkiye’nin en
büyük çiftçi ailesi olarak burada devreye
giriyoruz. Bizler Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ülke genelinde teşkilatlanmış
1615 kooperatif, 200 hizmet bürosu ile
çiftçilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını
karşılarken, bunun yanında bilgi ve destek
konusunda da donanımlı personelimizle
çiftçilerimizin yanındayız.” dedi.

“ALTYAPIMIZI
GELIŞTIRIYORUZ”
Kacır, çiftçilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla altyapı geliştirme faaliyetlerini sürdürdüklerini sözlerine ekleyerek;

“Eğirdir Tarım Kredi Kooperatifimizin yeni
hizmet binası, çalışma alanları ve arttırılmış
depo kapasitesiyle çiftçilerimizin ihtiyaçlarına daha kolay cevap verebilecektir. Bu vesileyle yeni hizmet binamızın çiftçilerimize
ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“TARIM KREDI
KOOPERATIFLERI ÜRETIMIN
HER AŞAMASINDA OLMAK
ZORUNDA”
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise Tarım Kredi Kooperatifleri olarak deği-

şim içerisinde olduklarını vurgulayarak;
“Dünyada tarımın ve kooperatifçilik
mantığının gelişimine paralel olarak
Tarım Kredi Kooperatifleri de özellikle
son dönemlerde bir dönüşüm içindedir.
Bu manada Türk çiftçisini desteklerken
onların daha iyi koşullarda ürünlerini
satabilmesi ve ürünlerinin tüketicinin
mutfağına gidebilmesi için Tarım Kredi
Kooperatifleri gerekli dönüşümü yaparak son üç yılda marketçilik sektöründe
de yerini aldı. Tarım Kredi Kooperatifleri üretimin her aşamasında olmak zorunda. Pandemi şartlarında bunu herkes görmüştür.” dedi.

“GIDAYA ERIŞIM ULUSAL
GÜVENLIK KONUSUDUR”
Gıda ve sağlıklı gıdaya erişim konusunun
ülkelerin aynı zamanda ulusal güvenlik konusu olduğuna dikkati çeken Poyraz, “Biz
bu işi birilerinin ticari hedeflerine bırakacak veya onların ticari davranışlarına bırakacak değiliz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak başta tarımsal girdileri nasıl
ki çiftçiye en uygun şartlarda sağlanması
için kabiliyetini arttırdıysa aynı zamanda
ürünleri değerinde alıp tüketiciye ulaştırmada gayretlerimizi arttırmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“KOLEKTIF ÇALIŞMAYA
IHTIYACIMIZ VAR”
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, kolektif çalışmanın önemine değinerek şunları
ifade etti: “Gerçekten çok ciddi bir kaynak
ayrılarak ilçemizde Tarım Kredi Kooperatifleri güzel bir yatırım yaptı. Bizim her
zaman kolektif çalışmaya ihtiyacımız var.
Özellikle tarımla uğraşıyorsak, kırsalda çalışıyorsak, kesinlikle kolektif çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun için de böylesine köklü
bir teşkilata çiftçilerimizin sahip çıkmasına
ihtiyacı var. Dünyada tarımın ve gıdanın
önemi bir kez daha öne çıktı. Ben bu eserin
ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”
Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu tarafından yapılan duanın ardından Eğirdir
Tarım Kredi Kooperatifinin yeni depo ve
hizmet binasının açılış kurdelesi protokolün katılımıyla kesildi.
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TK Marketin Antalya Lojistik
Deposu açıldı
A

Hizmet ağını sürekli genişleten Tarım Kredi Kooperatif
Marketin, Antalya Lojistik Deposu açıldı.
çılış törenine; Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal Kacır, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenol, Genel Müdür Dr. Fahrettin
Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı Davut
Arpa, Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal, Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur
ve Tarım Kredi Marketçilik Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım katıldı.

“TÜKETICI GIDAYI EMIN
OLARAK VE UYGUN FIYATLA
ALABILECEĞI BIR ADRES
vermiş durumda. Diğer taraftan vatanARIYOR”
daşlarımızın da talepleri var. Gıdayı emin

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal
Kacır açılışta yaptığı konuşmada, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım
Kredi ortağı bir çiftçi olarak ürettiğini
pazara ulaştırabilmenin değerini çok iyi
biliyorum. Kurumumuzda, bölge birliği
ve kooperatif düzeyinde bu işe çok önem

olduğu, bildiği ve uygun fiyatla alabileceği bir adres arıyor. Önce kendi markamızla ürünlerimizi pazara sunduk, sonra
da Kooperatif Market projesini hayata
geçirdik. 2 yıl gibi bir süre zarfında, 500
market hedefimize ulaştık. Sene sonuna
kadar 700, önümüzdeki yılın ilk birkaç
ayında da 1000’inci şubeyi açacağız inşallah.” dedi.

“ALTYAPI
ÇALIŞMALARIMIZI
HIZLA
TAMAMLIYORUZ”
Başkan Kacır, gıda enflasyonunu asgari düzeye indirmek için Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından açılan
marketlerin öncü konumda
olduğunu belirterek; “Bunun
yanında marketlerimizin sayısını çoğaltırken, gerekli altyapı
çalışmalarımızı da hızla tamamlıyoruz. Antalya Lojistik
Merkezimiz ile şimdilik sayımız 13’e ulaştı. Gerekli planlamaları yaptık ve bu sayıyı daha
da yukarı taşıyacağız.” dedi.

“ÜRETICI VE TÜKETICININ
IHTIYAÇLARINI EN IYI
ŞEKILDE KARŞILAMAK
ZORUNDAYIZ”
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise, lojistik depo
ile bölgedeki marketlerin ihtiyaçlarının
hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanacağına dikkat çekerek; “Dünyada tarımın
ve kooperatifçilik mantığının gelişimine
paralel bugünün dünyasında insanın en
çok gereksinim duyduğu “beslenme” ihtiyacı için kurumlar olarak bizler de her
türlü tedbiri almamız gerekiyor.” şeklinde
konuştu.

“ÜRETICI VE TÜKETICININ
HAR ZAMAN YANINDAYIZ”
Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üretici ve tüketicinin
her zaman yanında yer aldıklarını ifade
ederek şunları kaydetti: “Üreticimizin
hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de
hakkını koruyarak vatandaşlarımızın kali-

teli ve doğal ürüne ulaşmasını sağlıyoruz.
Yerli ve kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlarla
satışa sunulduğu marketlerimizde diğer
çiftçi kooperatifleri, kamu kuruluşları ve
kadın kooperatifleri ürünleri de yer alıyor.
Market ağımızı büyütürken bir yandan da
lojistik ve depo gibi altyapı yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu ve
Avrupa, Ankara, İzmir, Konya, Mersin,
Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum,
Bursa, Sivas olmak üzere mevcuttaki 12
lojistik merkezimize bugün Antalya’da bir
yenisini eklemekten mutluluk duyuyoruz.
Lojistik merkezimiz ile bölgede bulunan
mağazalara ürün tedariği sağlıyoruz.”

“ÜRÜNLERI EN UYGUN
FIYATTAN TEDARIK
ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Gıda arz güvenliğinin önemine vurgu
yapan Poyraz, “Toplum kesimlerinin yani
üretici ve tüketicinin ihtiyaçlarını en iyi
şekilde karşılamak zorundayız. Kar maksimizasyonu ile ilgili olarak, tam da bu
noktada kooperatifler devreye giriyor ve
en uygun fiyattan tedarik etmek için çalışıyoruz.” dedi.
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TARNET’in Akıllı Tarım Atölyeleri
Burdur’da öğretmenlerle buluştu
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET tarafından
tarım teknolojilerinde farkındalığı artırmak amacıyla geliştirilen yeni nesil
eğitim hareketi Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA) Projesi,
ülke genelinde hızla yaygınlaşıyor. Bu kapsamda
TARNET, Burdur’da öğretmenlere ATA eğitimi verdi.

TARNET, bilgisayar laboratuvarı
kurulumuna Diyarbakır’dan başladı
TARNET, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Diyarbakır’da belirlenen okullarda bilgisayar laboratuvarı kurulumuna başladı.

T

ürkiye’nin köklü tarım liselerinden Tefenni Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinde,
TARNET’in oluşturduğu Akıllı Tarım Atölyesi’nde 2. üst seviye fidan
müfredatı tarım ve teknoloji eğitimleri; öğretmenler, T3 Vakfı ve Erzurum Bilim Merkezi eğiticilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
ATA Eğitim Koordinatörü Elif Nur
Sivri tarafından katılımcılara 6 gün
boyunca etkinliklerle tarım ve teknoloji eğitimleri teorik ve uygulamalı
verildi.
Toprak ve mekanik, toprak mikrobiyolojisi, topraksız tarım, iklim, meteoroloji, kompost ve sera otomasyon
sistemleri ile robotik-kodlama, makine öğrenmesi ve yapay zeka, iklim
verisi, proje geliştirme ve akıllı sera
sistemleri eğitimleri verilen 14 katılımcı, “ATA Eğitmen Sertifikası”nı
aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Erdem
Kaya eğitimde katılımcılara eşlik etti.

“TARIMDA YERLI, MILLI
UYGULAMALARI BU
ATÖLYE SAYESINDE
GÖRMÜŞ OLUYORUZ”

M

illi Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen PIKTES Projesi
kapsamında bilgisayar dağıtımı yapılacak. 10
bölge 26 il ve 709 okulda kurulacak olan bilgisayar laboratuvarı için dağıtımlar Diyarbakır’dan başlandı.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtımı gerçekleştirilecek
bilgisayarların, şehirde belirlenen 16 okula
toplamda 286 bilgisayar dağıtımının tamamlanması ile son bulacak.
Özellikle teknoloji kullanımının artırılması, öğrencilerin dijital platformlarda eğitim

fırsatına daha verimli ulaşabilmeleri için
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projenin organizasyonunu, Tarım Kredi
Kooperatifleri teknoloji iştiraki TARNET
gerçekleştiriyor. TARNET Türkiye genelinde
26 ilde toplamda 13 bin 539 bilgisayar kurulumunu gerçekleştirerek Milli Eğitim Bakanlığına teslim edecek.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
düzenlenen dağıtım organizasyonu, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz’ın katılımıyla yapıldı. Bağlar İlçesi Vehbi Koç İlkokulu ve Koşuyolu Ortaokulunda bilgisayar
dağıtımı gerçekleştirildi.

Tefenni İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Yasin Arslan da yaptığı konuşmada, Akıllı Tarım Atölyeleri eğitim-

leriyle öğretmenlerin tarım alanında
yetkin hale geldiğini belirtti.
TARNET’in tarımda milli teknoloji
hamlesini gerçekleştirdiğine dikkati
çeken Arslan, “Özellikle tarım teknolojisinde yurt dışına olan bağımlılığı
azaltmak, tarımda yerli, milli uygulamaları artırmak amacıyla yapılan
bütün çalışmaları bu atölye sayesinde
yerinde görmüş oluyoruz. İnşallah
bizim öğrencilerimiz de bu atölyede
gelecekte yapılacak çalışmalara katkı
sunacak.” ifadelerini kullandı.

AKILLI TARIM
ATÖLYELERI
TARNET, tarım teknolojilerinde
farkındalığı artırmak amacıyla Akıllı
Tarım Atölyelerini, yeni nesil bir eğitim hareketi olarak hayata geçiriyor.
Eğitim alanlarından, materyallerine
ve uygulama süreçlerine kadar 360
derecelik bir tasarım inşa eden Akıllı
Tarım Atölyeleri, eğitim müfredatlarını “Tohum ve Fidan” olarak iki kategoriye ayırıyor.

HEDEF TOPRAĞI SEVEN
NESIL YETIŞTIRMEK
Türkiye’de alanında ilk olma özelliği taşıyan Akıllı Tarım Atölyeleri,
gençlere kooperatifçiliğin temelini
oluşturan bir program
disiplininde birlikte
hayal kurma ve hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı verirken,
aynı zamanda tarımın
sorunlarına yenilikçi
çözümler üretmeleri
için de imkan sunuyor. ATA ile öz güveni yüksek, girişimci,
üretken ve toprağı
seven nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.
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GÜBRETAŞ 70 yaşında
Ülke tarımında verim ve
kaliteyi artırmak amacıyla 1952 yılında temelleri
atılan GÜBRETAŞ; 70.
kuruluş yıl dönümünü
kutladı. Şirket üst yönetimi ve çalışanlarının yanı
sıra Petrol-İş Sendikası
Başkanı ve yöneticileri
ile KİPLAS Genel Sekreteri’nin katıldığı program,
şirketin üretim ve Ar-Ge
üssü Yarımca Tesislerinde gerçekleştirildi.

“GÜBRETAŞ KIMYEVI
GÜBREDE TEK
TEDARIKÇIMIZ”

6

Kasım 1952 yılında dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Bakanlar
Kurulunun imzasıyla kurulan GÜBRETAŞ, 70 yıldır ürün ve hizmetleriyle ülke
tarımına değer katmayı sürdürüyor.
1954 yılında İskenderun’da kurduğu NPK
tesisi ile ülkemizde ilk kimyevi gübreyi üreten kurum olma özelliğine sahip GÜBRETAŞ; halihazırda Kocaeli Yarımca’daki katı
gübre ve İzmir’deki sıvı-toz gübre üretim
tesisleriyle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu bitki
besleme ürünlerinin üretim ve tedariki alanında üreticilere hizmet veriyor. Tarımsal
üretimde bilinçli bitki besleme yöntemlerini kullanarak üreticilerle yürüttüğü model
üretim alanları projesi ve reçetelendirme
hizmetleriyle verimlilik ve kalite artışına
katkı sağlıyor.
GÜBRETAŞ, kalite ve müşteri memnuniyeti politikası ile ana hissedarı Tarım Kredi
Kooperatifleriyle sağladığı güçlü sinerji sayesinde sektöründe öncü bir konumda ve
ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer
alıyor.
GÜBRETAŞ’ın 70. yıl dönümü, şirketin
üretim ve Ar-Ge üssü Yarımca Tesislerinde
kutlandı. Kutlamaya şirket üst yönetimi ve
çalışanlarının yanı sıra Petrol-İş Sendikası
Başkanı ve yöneticileri ile KİPLAS Genel
Sekreteri de katılım sağladı.
Şirketin 70. yıl dönümü hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin
Poyraz: “GÜBRETAŞ, 1993 yılında Tarım
Kredi Kooperatifleri ailesine katıldı. O tarihten bugüne, bu iki köklü kurum güçlü
bir iş birliği içinde hem tarım sektörü hem
de milli ekonomi için önemli katma değerler sağlamaya devam ediyor.

2001 yılından beri devam eden başbayilik
sözleşmesiyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin kimyevi gübrede tek tedarikçisi. Tarım
Kredi Kooperatiflerinin bitki besleme alanındaki şirketi olması nedeniyle de GÜBRETAŞ’ın bu alanda önemli bir rolü var. İş
birliği çerçevesinde sektörde ürün bulunurluğunu garanti altına alan, yılın tamamı için
tedarik yönetimini sürdüren ve üreticilerimizin faydalanacağı şekilde sektörde denge
sağlayan GÜBRETAŞ, sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunan köklü bir kurum.”
diye konuştu.

“GÜBRETAŞ, ÜLKEMIZDE
TARIMSAL ÜRETIMIN
GELIŞMESI IÇIN
ÇALIŞIYOR”
Poyraz sözlerini “GÜBRETAŞ, ülkemizde tarımsal üretimin gelişmesi için çalışıyor. Tarım Kredi ile birlikte Türkiye’nin 81
ilinde tarım yapılan her noktaya ürün tedariki yaparak tarımsal üretimimizin güvenli
bir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor.
Ortaya çıkan fayda sadece üreticilerimizle
sınırlı olmayıp, dolaylı olarak toplumun her
alanından kişiye ulaşıyor. Hem tarım sektörü hem de ülke ekonomimiz için üstlendiği
bu önemli misyonu başarıyla taşıyan GÜBRETAŞ’ın 70. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.” şeklinde tamamladı.

“SEKTÖRE
ÖNCÜLÜK ETMENIN
SORUMLULUĞUNU
TAŞIYORUZ”
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim
Yumaklı ise şirketin 70. yılı ile ilgili olarak
şunları ifade etti: “GÜBRETAŞ’ın temelleri
1952 yılında bu topraklara bir tohum tanesi
gibi atıldı. O tarihten bugüne GÜBRETAŞ,

yurdun her noktasında yürüttüğü faaliyetleri, tarımsal üretime sunduğu ürünleri ve
hizmetleriyle bu topraklarda kök salan bir
çınara dönüştü.”
70 yıllık köklü geçmişinin GÜBRETAŞ’a
büyük sorumluluklar yüklediğini belirten
Genel Müdür Yumaklı: “GÜBRETAŞ’ın
kuruluşunda dönemin Başbakanı Adnan
Menderes’in ve Bakanlar Kurulunun imzası
var. Türkiye tarımında verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla kurulmuş olan şirketimizin sektördeki bu öncü rolü, bizlere
önemli sorumluluklar yüklemektedir. Tüm
faaliyetlerimize öncü olmanın getirdiği sorumlulukla devam ediyoruz.” dedi.

darik edebilmesi en önemli önceliğimiz.
Son 5 yılda; Yarımca Tesislerinde 500 bin
ton kapasiteli yeni NPK/DAP Tesisini
devreye alırken, İzmir’deki sıvı-toz üretim
tesislerimizin kapasitesini 4 kat artırdık.
Yarımca Tesislerimize bir amonyak tankı
kazandırdık. Yarımca Tesislerindeki Liman
Genişletme Projemizin ise ilk fazı tamamlandı. Ayrıca depolama ve lojistik kabiliyetimizi artırmak amacıyla 2017’de Samsun’da,
2019’da İskenderun’daki lojistik merkezinin
açılışını yaptık.”

“100 GÜBRE TORBASININ
30’UNDA GÜBRETAŞ
LOGOSU VAR”

Genel Müdür Yumaklı: “Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin ilk gübre fabrikasını İskenderun Tesislerimizde yeniden devreye
alacağımızın müjdesini vermiştik. Modern
ve çevreci alt yapıya sahip 200 bin ton/yıl
kapasiteli yeni NPK üretim tesisinin 2023
yılında tamamlanmasını hedefliyoruz. Tesisin devreye alınmasıyla mevcut üretim
kapasitemiz artarken, bölge için de yeni bir
istihdam alanı sağlanmış olacak.” dedi.

Yumaklı, tarımsal üretimde GÜBRETAŞ’ın yerine değinerek “Ülkemizde tarımsal üretim yapılan arazilerde kullanılan
gübrenin her yüz torbasından otuzunda
GÜBRETAŞ’ın logosu var. Kalite politikamız, müşteri memnuniyeti yaklaşımımız
nihai tüketiciler nezdinde karşılık buluyor.
Zira bitkisel üretimin devamlılığını sağlamak için en temel ihtiyaç olan gübrenin tedariki, herkesin gıdaya erişebilmesi
demektir. Bu doğrultuda gerek üretim ve
altyapı gerek lojistik ve operasyonel faaliyetlerimizin geliştirilmesi için yatırım çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKIYE’NIN ILK GÜBRE
FABRIKASI YENIDEN
ÜRETECEK
Genel Müdür İbrahim Yumaklı kutlama
konuşmasında son 5 yılda tamamlanan yatırımlardan şu şekilde söz etti:
“70 yıldır bu topraklarda tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayan kurum
olmanın bilinciyle, üretim hedefimizi her
sene artırıyoruz. Üreticilerimizin ihtiyaç
duyduğu tüm bitki besleme ürünlerini te-

“YENI TESISIMIZI 2023’TE
AÇMAYI HEDEFLIYORUZ”

“AR-GE
MOTIVASYONUMUZ YENI
BIR DEĞER ÜRETMEK”
Üretimi artırmak adına yürüttükleri yatırım faaliyetlerini bitki besleme alanındaki
Ar-Ge çalışmalarıyla desteklediklerini belirten Genel Müdür Yumaklı: “Üretim kapasitemiz ve hedefimiz her geçen gün artıyor.
Bu üretim artışımızı Ar-Ge çalışmalarımız
ile destekliyoruz. Günümüzde en büyük
değerin bir fikir üretmek ve fikri aksiyona
geçirmek olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmalarımız, teoriyi somut
bir çıktıya dönüştürerek yeni bir değer üretme motivasyonu ile sürüyor. GÜBRETAŞ
Ar-Ge Merkezinin çeşitli paydaşlarla yürüttüğü projelerin yanı sıra; üniversite – sanayi
iş birliği kapsamında imzaladığımız Ar-Ge
protokolleriyle sektörel ve akademik altyapımızı güçlendiriyoruz.” dedi.

ARALIK 2021

TAREKS
Tohumdan
ihracaat
başarısı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TAREKS Tohum, Özbekistan’da
faaliyet gösteren bir firma ile yaklaşık 600 bin dolar tutarında danelik
ve silajlık mısır tohumu ihracatı için anlaşma imzaladı. Böylece 2021
yılında Özbekistan’a yaptığı ihracatını iki katına çıkaran TAREKS Tohum,
2022 yılı ihracat hedefini ise 1 milyon dolar olarak belirledi.

T

AREKS Tohum, sektöründe modern
üretim altyapısı, Ar-Ge çalışmaları ile
hibrit mısır, hububat (buğday, arpa,
tritikale vb.), patates, nohut, bazı yem bitkilerinde yapmış olduğu yatırımlar, 40 bin tonluk
üretim ve tohum işleme kapasitesi ile ülke tarımına katkı sağlamaya devam ediyor.
TAREKS Tohum özellikle Ar-Ge faaliyetleri
ile dışa bağımlılığı azaltacak ve verimliliği artıracak projelere de öncelik veriyor.

AR-GE YATIRIMLARI REKABET
GÜCÜ KAZANDIRDI
Son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği özel tohum çeşitleriyle ülke
tarımı ve çiftçilerin geleceği için katma değer
üreten TAREKS, yürütmüş olduğu yerli hibrit
mısır geliştirme projeleri ile rekabetçi çeşitler
geliştirerek ve sektörde uluslararası firmalarla
rekabet edecek seviyeyi yakalayarak hibrit mısır tohumluğunda ihracat yapar konuma geldi.

MISIR TOHUMLARI YERLI
VE HIBRIT
Mısır tohum faaliyetlerini Balıkesir/Altınova’da bulunan mısır tohumu ıslah istasyonu ve
tohum kurutma-işleme tesisi ile yürüten TAREKS, özellikle 2009 yılında kurduğu Ar-Ge
Merkezinde ıslah ettiği ve geliştirdiği yerli ve
milli hibrit mısır çeşitlerini üretiyor.
Çiftçilerin hizmetine sunduğu danelik ve silajlık mısır tohumlarının, üretim ve pazarlama
çalışmaları ise kendi ıslah ettiği 10’dan fazla çeşit ile yürütülüyor.
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7 ÜLKEYE MISIR TOHUMU
IHRACATI
TAREKS Tohum, her yıl tohum portföyüne
yeni çeşitler ekliyor ve bu çeşitleri piyasada satışa
sunuyor. Şirket özellikle 2019 yılından itibaren
ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu kapsamda halihazırda 7 ayrı
ülkeye hibrit mısır tohumu ihracatı yapılıyor.
Şirketin, 2021 yılında mısır tohum ihracatı gerçekleştirdiği Özbekistan’da, danelik ve
silajlık çeşitleri çiftçilerin beğenisini kazanırken, yüksek verim sonuçlarıyla dikkat çekti.
2022 yılı ihracat planlamaları çerçevesinde,
TAREKS Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Ahmet Bağcı ve Genel Müdürü Burhanettin
Topsakal koordinasyonunda yapılan görüşmeler neticesinde, Özbekistan’da faaliyet gösteren
bir firma ile yaklaşık 600 bin dolar tutarında
danelik ve silajlık çeşitlerin ihracatının yapılacağı bir anlaşma imzalandı.

İHRACAT HEDEFINI
IKIYE KATLADI
İmzalanan anlaşmayla 2021 yılı için Özbekistan’a yaptığı ihracatını iki katına çıkaran
TAREKS Tohum, 2022 yılı ihracat hedefini ise
1 milyon dolar olarak belirledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden
TAREKS, geliştirdiği, üretim ve pazarlamasını
yaptığı tohum çeşitleriyle çiftçilerimizin tohum
ihtiyacını karşılayarak tarımda dışa bağımlılığı
azaltırken, özellikle son dönemde yaptığı çalışmalarla hibrit mısır tohumlarını yurtdışına
satarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

GÜBRETAŞ eğitim bursu
sonuçları açıklandı
T

70 yıllık kurumsal tecrübesiyle tarım sektöründe sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük eden GÜBRETAŞ, ailesi çiftçilik yapan
ziraat fakültesi öğrencilerine yönelik burs desteğini sürdürüyor.

ürkiye’nin çeşitli illerindeki 41
farklı ziraat fakültesinden öğrencilerin başvuru yaptığı GÜBRETAŞ
eğitim bursunu almaya hak kazanan
lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin isimleri GÜBRETAŞ’ın kurumsal web sitesinde açıklandı.
Tarımın yarınlarına yatırım yapmak ve sektöre nitelikli insan kaynağı
kazandırmak amacıyla GÜBRETAŞ,
2007 yılından bu yana ailesi çiftçilikle
uğraşan başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine destek sağlıyor. GÜBRETAŞ
eğitim bursundan şimdiye kadar ziraat fakültelerinde eğitim gören yaklaşık 550 öğrenci faydalandı.
2017’den itibaren sektördeki akademik birikime katkı sağlamak amacıyla lisans öğrencilerinin yanı sıra belli
sayıda tezli yüksek lisans ve doktora
öğrencisinin de yararlandığı GÜB-

RETAŞ eğitim bursu kapsamında; lisans öğrencilerine aylık 420 TL, tezli
yüksek lisans öğrencilerine 840 TL ve
doktora düzeyindeki öğrencilere ise
1.260 TL ödeme yapılıyor.
GÜBRETAŞ eğitim bursu komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, 2021-2022
eğitim döneminden itibaren GÜBRETAŞ eğitim bursu almaya hak kazanan lisans ve lisansüstü (tezli yüksek
lisans ve doktora) aşamasındaki ziraat
fakültesi öğrencilerinin isimleri belirlendi.
Bu yıl GÜBRETAŞ eğitim bursunu
almaya hak kazanan bursiyer adaylarının asil ve yedek listeleri ile ilgili
evraklar ve diğer detaylar hakkında
ayrıntılı bilgilere GÜBRETAŞ’ın kurumsal web sitesinden (www.gubretas.com.tr) ulaşılabiliyor.
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Tarım Kredi Kooperatifleri, 2021 yılı ürün alım hedefine emin adımlarla ilerliyor

Ürün alımlarıyla üreticinin yanındayız
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,
ürün alım ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini kuraklık ve pandemi koşulları altında aralıksız sürdürüyor. Ürün
alım çalışmalarıyla üreticiye nefes
olan Tarım Kredi, 2021 yılı hedefi olarak açıklanan 3.7 milyar TL’ye Kasım
ayı itibarıyla yaklaştı.

Ü

rün alım faaliyetleri kapsamında Kasım ayı sonu itibarıyla; 715 milyon TL bedelle 295 bin ton arpa, 420
milyon TL bedelle 160 bin ton buğday, 340 milyon
TL bedelle 115 bin ton yaş meyve-sebze, 450 milyon
TL bedelle 240 bin ton mısır, 560 milyon TL bedelle
105 bin ton ayçiçeği, 145 milyon TL bedelle 20 bin ton
bakliyat olmak üzere tüm ürünler dahil edildiğinde
toplam 3 milyar 65 milyon TL bedelle 1 milyon 65 bin
ton ürün alımı gerçekleştirildi. Hasat sezonu itibariyle
arpa, buğday, bakliyat ve çeltik gibi ürünlerde alımlar
sona ererken, dane mısır, silajlık mısır, zeytin, badem,
susam, Antep fıstığı ve yaş meyve-sebze gibi ürünlerde
alım faaliyetlerimiz halen devam ediyor.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMIN
PAYI ARTACAK
Ürün alım faaliyetlerini gazetemize değerlendiren
Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, alımlardaki sözleşmeli üretim payını ve ürün
çeşitliliğini daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kılıç, Tarım Kredinin yıldan yıla hacmi artarak devam
eden sözleşmeli üretim faaliyetleri kapsamında 2021
yılı üretim döneminde bölge birlikleri tarafından alımı
yapılan tarımsal ürünlerde ağırlıklı olarak sözleşmeli
üretime öncelik verdiklerini de ifade etti.

600 KOOPERATIF VE 15 BIN ÇIFTÇI
ILE SÖZLEŞMELI ÜRETIM
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2021 yılında; 1.250.000
dekar alanda, 600 kooperatifi ve 15 bin çiftçimiz ile
sözleşmeli üretim yapmayı planladığını, bu kapsamda
700.000 ton ürünün 1,5 milyar TL bedelle üreticilerden alınmasını hedeflediklerini dile getiren Kılıç, “Bu
kapsamda sözleşmeli üretim modeliyle Kasım ayı sonu
itibarıyla 54 ilde 372 kooperatif ile 832 bin dekar alan ve

6.954 üretici ile sözleşmeli üretim yapıldı. Çiftçilerimiz
ile yapılan sözleşmeli üretim faaliyetleri, planlı üretim
ve ihtiyaç duyulan tarımsal girdilerin doğru zamanda
tedarik edilebilmesi gibi avantajlar sağlamakla birlikte
tüketicilerimiz açısında da ihtiyaç duyulan ürünlerin istenen zamanda, uygun fiyat ve kalite koşullarında temin
edilmesini sağlıyor” dedi.

2020’DE 2,3 MILYAR TL’LIK
REKOR ÜRÜN ALIMI
Pazarlama Daire Başkanı Kılıç, ürün değerlendirme
faaliyetlerinin, kooperatiflerin hizmet alanlarının genişletilmesi, gelirlerinin arttırılması, şirketlerimizin ve
iş birliği kurulan diğer özel firmaların hammadde ih-

tiyaçlarının karşılanması açısından büyük önemi olduğuna dikkat çekerek, “Tarım Kredi Kooperatifleri 2020
yılında ürün alım faaliyetleri kapsamında; 413 milyon
TL bedelle 208 bin ton meyve-sebze başta olmak üzere
tüm ürünler dahil edildiğinde toplam 2 milyar 340 milyon TL bedelle 1 milyon 116 bin ton rekor ürün alımı
yaptı.” şeklinde konuştu.

ÜRÜN ALIM HEDEFI
TOPLAM 3.7 MILYAR TL
Tarım Kredinin, tarımsal üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere
ulaşmasını sağladığını vurgulayan Kılıç, “Diğer faaliyetlerde olduğu gibi ürün alım faaliyetlerinde de özel sektörle rekabet etmek değil, tam tersine işbirliği halinde
sanayicinin arz güvenliğini sağlamak ve dolayısıyla da
vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Ürün alımlarını yıldan yıla artırarak devam eden Tarım Kredi, 2021 yılı için belirlediği
1,5 milyar TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere toplam
3,7 milyar liralık ürün alım hedefine de adım adım yaklaşmaktadır.” diye konuştu.

ARALIK 2021
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Kooperatif Market hizmet ağını genişletiyor
566. hizmet noktası Elazığ’da açıldı. Elazığ
Mimar Sinan şubesi açılışına Elazığ Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür
Yardımcısı Davut Arpa, Tarım ve Orman
Bakanlığı Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü
Turan Karahan, Malatya Bölge Müdürü Yusuf
Karabatak, Kayseri Bölge Müdürü Mehmet
Uzun, TK Birlik A.Ş. Genel Müdürü Mehmet
Güneş, TK Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

KOOPGROSS 2. MAĞAZASI
BAĞCILAR’DA AÇILDI
SÖĞÜT

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik
A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören
Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor.
560’INCI ŞUBE
SÖĞÜT’TE AÇILDI

“AMACIMIZ DENGE
UNSURU OLMAK”

Kooperatif Market’in 560’ıncı şubesinin
açılışı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
Kütahya Bölge Müdürü Serhat Özübek, TK
Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü
Bayramali Yıldırım ile şirket yöneticileri, çalışanlar ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin üretimin
her alanında çiftçinin yanında yer aldığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır
yaptığı konuşmada, “Çiftçimizin daha üretim
aşamasındayken yanında yer alıyor, ihtiyaç
duyduğu her ne varsa; tohumdan ilaca, gübreden mazota, sulama sistemlerinden sera
örtüsüne kadar tarımsal girdilerini tedarik
ediyoruz. Bu anlamda da bir buçuk asırdır
çiftçimizin en yakın destekçisiyiz. Bunun yanında her biri kendi alanında öncü 19 şirketimiz ile ülke ekonomisine de büyük bir katma
değer katıyoruz” dedi.

Kooperatif Market’in, üretimde devamlılığı
sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun
fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge
unsuru olduğunu kaydeden Poyraz, “Kooperatif Marketlerin amacı, özel sektörle rekabet
etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır. İlk mağazasını 2017
yılında açtığımız, vatandaşlarımızın da büyük
ilgi gösterdiği Kooperatif Market şu anda 53
il, 250 ilçede 560 şube ile hizmet veriyor. Gayemiz, Kooperatif Market projesini ülkemizin
her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 1.000 adet marketi
2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak
gıda enflasyonu ile mücadeledeki etkin rolünü artırmak olacak” ifadelerini kullandı.

561’INCI ŞUBE GAZIANTEP
NURDAĞI’NDA AÇILDI

YEŞİLYURT
Kooperatif Market’in 564’üncü şubesi Malatya’da törenle açıldı. Açılışa Yeşilyurt Belediye
Başkanı Mehmet Çınar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Murat
Tunç, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Malatya Bölge
Müdürü Yusuf Karabatak, Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uzun, TK Birlik Genel Müdürü
Mehmet Güneş ve TK Market Genel Müdürü
Bayramali Yıldırım, şirket yöneticileri ve çok
sayıda davetli katıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdür Yardımcısı Davut Arpa, merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’ndeki açılış töreninde, marketin hayırlı olmasını diledi.

566’INCI ŞUBE ELAZIĞ’A

YENI HEDEF 1000 ŞUBE
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin köklü kurumlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz şunları kaydetti:
“Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın beklenti ve
talepleri sonucu ortaya çıkmıştır. İştirakimiz Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik
A.Ş. bünyesinde hizmet veren Tarım Kredi
Kooperatif Market ile çiftçimizin alın teri
karşılığı ürünlerin doğrudan tüketiciyle
buluşturabilmesini hedefliyoruz. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri
kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek
Kooperatiflerimizin yanı sıra Kooperatif
Marketlerimiz aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz.”

564’ÜNCÜ ŞUBE MALATYA’DA

NURDAĞI
Kooperatif Marketlerin 561. şubesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde açıldı.
Açılışa Nurdağı Kaymakamı Sinan
Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak,
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkan Vekili Ahmet Ersoy, Gaziantep
Bölge Müdürü Mustafa Aslan, kooperatif
yetkilileri, şirket yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Vekili Ahmet Ersoy, açılıştaki
konuşmasında, Tarım Kredi’nin üretici
ve tüketici arasında köprü görevi gördüğünü, Nurdağı’nda açılışını yaptıkları 561.
marketin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin

ELAZIĞ

BAĞCILAR
Kooperatif Market ülke genelindeki
579’uncusu, toptan ve perakende alışveriş
imkânı sunduğu KoopGross Mağazalarının
2.’si Bağcılar Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası
olarak kullanılan binada açıldı.
Avrupa Yakası’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan mağazanın açılışına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu
marketlerin kuruluş amacının, piyasadaki fiyat dengesini sağlamanın yanında üreticinin
ürünlerinin değerlendirilmesi olduğunu, ayrıca üreticiden tüketiciye ürünlerin direkt kaynağından ulaştırılmasını sağladığını belirtti.

ÜRÜN ALIMLARI 3.5
MILYAR LIRAYI GEÇECEK
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilerin uygun fiyata çiftçiye verilmesi ve tedarik
noktasında gayret gösterdiklerini belirterek,
yakın zamanda çiftçinin ürettiği ürünleri değerinde alıp kendi fabrikalarında, tesislerinde
veya anlaşmalı fabrikalarda işleyip tüketiciye
ulaştırmada sorumluluk aldıklarını anlattı.
Çiftçilerden ve ortaklardan 2017 yılında
yaklaşık 300 milyon TL civarında yem ve
ürün aldıklarını, bu sene rakamın 3,5 milyar TL bandını geçeceğini kaydeden Poyraz,
4 yılda katettikleri mesafenin 10 kattan fazla
olduğunu belirtti.
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2022 yılı üretim sezonu
nu açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin
Poyraz, 2021-2022 üretim sezonu için bitkisel ürün sigortası
yapılmasına 1 Kasım itibarıyla başlandığını belirterek, “Üreticilerimiz, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim
desteğinden faydalanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlarını en kısa zamanda yaptırmalı.” dedi.

Ü

reticilerin, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmak için ÇKS’ye
kaydolması gerektiğini ifade eden Poyraz,
olası risklerle karşılaşılmaması ve sıkıntı yaşanmaması için sigorta poliçesi son kabul
tarihlerine ve ÇKS güncellemelerine azami
özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Poyraz, geçmiş yıllardan farklı olarak “dolu
paketi poliçesi” ve “don teminatlı poliçe”
üretim tarihlerinin birlikte açılmış olması
sebebiyle “meyve poliçeleri” için 1 Kasım
itibarıyla “İsteğe Bağlı Don Teminatlı Poliçe”
kesilebildiğini, bundan dolayı Ocak ayının
beklenmesine gerek kalmadığını bildirdi.

DOĞAL AFETLERE KARŞI
DEVLET GARANTISI
Çiftçilerin, işletme varlıklarını Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) sigorta ettirmeleri halinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ait faizlerin
yüzde 25’inden yüzde 100’üne kadar devlet
tarafından ödendiği bilgisini veren Poyraz,
üreticilerin indirimli faiz oranlarından faydalandığını ve sel, don, dolu, yangın gibi afetlere karşı üreticilerimizin ürünlerinin devlet
garantisinde sigortalandığını dile getirdi.
Yeni üretim sezonunun bereketli, bol ve
hasarsız olmasını temennisinde bulunan
Genel Müdür Poyraz, şu bilgileri verdi:

“Üreticilerin, TARSİM kapsamında devlet
destekli tarım sigortası yaptırabilmeleri ve
düşük faizli tarımsal kredi desteğinden faydalanabilmeleri için bitkisel ürün sigortaları
konusunda öncelikle ÇKS’ye, seralar için Örtü
Altı Kayıt Sistemi’ne, Büyükbaş ve Küçükbaş
Hayvanlar (süt sığırları, besi sığırları, mandalar, koyun, keçi koç-tekeler), Kanatlı Hayvanlar, Arı ve Su ürünlerine Yönelik Hayvan
Hayat Sigortası yaptırabilmeleri için Tarım ve

Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine
başvuru yaparak işletme kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Yetiştiricilerin hayvan
varlıklarına (Büyükbaş, Küçükbaş Hayvanlar,
Arı, Kanatlı ve Su Ürünleri) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Bilgi Sistemi (TARBİL)
içerisinde yer alan Hayvan Kayıt Sistemi’nden
(TÜRKVET) ulaşılabilmektedir.”
Poyraz 2021-22 yılı üretim sezonunun bereketli ve hasarsız olması temennisinde bulundu.

Sivas Bölgeden süt üretiminde iş birliği
Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği ve Erzincan
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolü
imzalandı. Protokol kapsamında yetiştirici birliği ortaklarının
yem, gübre, kömür gibi girdilerinin tedariği kooperatifler üzerinden sağlanırken, üretilen sütler
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak.

İ

mzalanan protokolle; Erzincan Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) ortaklarından alınan sütler Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TK Birlik A.Ş. Erzincan Süt İşleme Fabrikası aracılığı ile değerlendirilirken, süt
üreticilerinin yem başta olmak üzere her türlü
tarımsal girdi ihtiyacı süt alacaklarına mahsuben Erzincan ilinde faaliyet gösteren 9 Tarım
Kredi Kooperatifi tarafından karşılanacak.
Protokol, Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas
Bölge Müdürü Levent Uslu, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü Ercan
Polat ve TK Yem Sivas Şube Müdürü Emre
Yılmaz tarafından düzenlenen törenle imzalandı. Törene Sivas Bölge Birliği Bölge Müdür
Yardımcıları Şemis Kalem ve Mahmut Serdar
Erdem katıldı.

yaklaşık 160 yıllık köklü bir çiftçi kuruluşu
olarak ülkemiz genelinde 1.615 kooperatif ve
200 hizmet bürosu olmak üzere 1.815 noktada
çiftçilerimizin her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamaktadır. Son dönemde bilindiği
üzere, Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilerimize tarımsal girdi tedarik etmenin yanında, tarımsal ürünlerinin değerlendirilmesi ve
tüketicilerimize uygun fiyatlı ve kaliteli gıda
olarak doğrudan Kooperatif Marketler aracılığıyla ulaştırılması noktasında da bir misyon
edindi. Bu çerçevede Erzincan’daki süt işleme
fabrikamız TK Birlik A.Ş. çatısı altında faaliyete başlamış bulunmaktadır” diye konuştu.

SÜTLER TK BIRLIK SÜT
FABRIKASINDA IŞLENECEK

Süt ürünleri fabrikasının süt ihtiyacının Damızlık Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde
Erzincanlı üreticilerden tedarik edileceğini
dile getiren Uslu, “Bu kapsamda üreticilerimiz
yem ve diğer tarımsal girdi ihtiyaçlarını, ver-

Törende konuşan Sivas Bölge Müdürü
Uslu, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

SÜT KARŞILIĞI YEM VE
TARIMSAL GIRDI VERILECEK

dikleri süt miktarları karşılığında isteklerine
bağlı olarak Erzincan’daki 9 kooperatifimizden
alabileceklerdir. Üreticilerimiz hem tarımsal girdilerini kaliteli ve uygun fiyata tedarik
ederken diğer taraftan da ürünlerini ederinde,
güvenilir bir alıcıya teslim etmiş olacaklardır.
Dolayısıyla Erzincan’da üreticilerimize hem
girdilerin tedarik edilmesi, hem sahada teknik
destek verilerek verimlerinin artırılması, hem
de çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi noktasında önemli bir katkı sunmuş olacağız. Çiftçi kuruluşları arasındaki bu iş birliği
ve sinerjiyi çok önemsiyoruz.” dedi.

GÜNLÜK 17 TON SÜT
Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü Ercan Polat ise yaptığı konuşmada
“Fabrikaya süt vermeye başladığımız günden
itibaren, üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas
Bölge Birliği ile yaptığımız istişareler sonucunda, üyelerimizin verdikleri süt miktarları kadar

Erzincan’da faaliyet gösteren 9 Tarım Kredi
Kooperatifi’nden, başta yem olmak üzere diğer
satmış oldukları ürünleri alabileceklerine dair
bir protokol imzaladık” şeklinde konuştu.

“SÜT VERIMI VE KALITESI
ARTIRILACAK”
İşletmeleri yerinde direkt gördüklerine dikkat
çeken Tarım Kredi Yem Sivas Şube Müdürü Yılmaz ise “Mevcut işletme maliyetlerini düşürme
hususunda tavsiye edilecek ürün grupları çalışmalarımızı yapıyoruz. Süt kalitesi ve verimliliği
üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ankara’daki Ar-Ge laboratuvarlarımızla ortaklaşa
çalışarak, hem Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarımıza hem de Damızlık Birliği üyelerimize
hizmet veriyoruz. İşletmelere sahadaki besleme
danışmanı arkadaşlarımızın uzmanlıklarından
da faydalanarak mevcut işletmelerin ortalama
süt verimi ve kalitesinin artırılması için çalışıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından iş
birliği protokolü imzalandı.
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Yönetmen Yardımcılığı Sınavı yapıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği ve Bölge Birliklerinde servis yetkilisi ve
yetkili teknik personel olarak görev yapan çalışanlar
için “Yönetmen Yardımcılığı Sınavı” yapıldı.

T

arım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Genel Müdürlüğünün 2021
Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı
doğrultusunda, İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı tarafından, servis yetkilisi ve
yetkili teknik personel olarak görev yapan
89 çalışana, Kovid-19 tedbirleri de dikkate
alınarak; 18-29 Ekim 2021 tarihleri arasında uzaktan canlı bağlantıyla yönetmen
yardımcılığı için “Mevzuat ve Muhasebe
Kursu” düzenlendi.
Eğitim programında yer alan tüm derslerin videoları ve ders notları Eğitim Por-

tal’dan temin edilebilecek şekilde hazırlanarak katılımcıların erişimine açıldı.

Düzenlenen eğitimin ardından, 2 Kasım
2021 tarihinde Yönetmen Yardımcılığı Sı-

navı yapıldı. Yazılı sınavda başarılı olan personelin mülakatları aynı gün tamamlandı.

Ankara Bölgede Kooperatif Market strateji toplantısı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği bünyesinde bağlı birim kooperatif personeli ve TK Market
yetkililerinin katılımıyla stratejik planlama toplantısı yapıldı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TK
Pazarlama ve Marketçilik A.Ş’nin 2021 – 2025 Yılı
Stratejik Planlama Projesi kapsamında düzenlenen toplantıya Ankra Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, Kooperatif Market
Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, Bölge Birliği ve bağlı
birim kooperatif çalışanları ile şirket yetkilileri katıldı.

Toplantıda ürün değerlendirme sürecine ilişkin Bölge
Birliği ve bağlı Kooperatiflerin; tedarik sürecinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri masaya yatırılırken
2021-2025 yıllarını kapsayan planlamalar konuşuldu.

GÜBRETAŞ’ın Söğüt Altın Madeni
Projesi’nin ÇED raporu onaylandı
GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onay süreci tamamlandı.

G

ÜBRETAŞ’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer
alan açıklamasında, onay sürecinin
tamamlanmasıyla aralık ayı içerisin-

de inşaatlara başlanacağı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bağlı ortaklığımız GÜBRETAŞ
Maden Yatırımları AŞ tarafından

Bilecik ili, Söğüt ilçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme
ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi
başvurusunun yapıldığı daha önce
duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021
tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’
kararı verilmiş olup böylece proje ile
ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır. Bu karar sonrasında Aralık 2021
tarihi itibariyle içerisinde Söğüt Altın
Madeni sahasında inşaat faaliyetleri
başlayacaktır.”

“ORTAKLARIMIZIN YANINDAYIZ”
Ankara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, Kooperatif Market
faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için her
türlü iş birliğinin yapılması gerektiğini söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal üretimin her alanında
çiftçilerin yanında olduklarını belirten Yiğit, “Ürün değerlendirme çalışmalarımızla da hasat sonrası ortaklarımızın
yanındayız. Onların pazar kaygısı duymadan üretim yapmaları, üretimde devamlılığın sağlanması ve tüketicilerin
kaliteli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşması amacıyla hizmet
veriyoruz. Bu bakımdan Kooperatif Marketler bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Hem üretici hem de tüketici
memnuniyeti açsından doğru planlamaları yapmakla görevliyiz” diye konuştu.
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin, üretimde devamlılığın sağlanması, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı
ürünlere ulaşabilmesi açısından denge unsuru olarak kurulduğunu vurgulayan TK Market ve Pazarlama Genel
Müdürü Yıldırım, toplantıya katılanlara ulusal ve uluslararası marketler ile Kooperatif Marketlerin mevcut durumu
ve vizyonu hakkında bilgilendirme yaptı.
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TK Birlik’ten 2022 yılı planlama çalıştayı
Tarımsal üretimin her alanında ülke çiftçisinin
yanında yer alan Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri, girdi tedariği yanında, “kurumsal
satış” faaliyetleri kapsamında çiftçilerimizin el
emeği ürünlerini değerlendirerek katma değer
üretiyor. Yerli ve milli tarım ürünleri, Tarım Kredi
Kooperatifleri iştiraki TK Birlik A.Ş. tarafından
işlenerek ülke genelindeki yüzlerce kurumun
gıda ihtiyacı karşılanıyor.

V

atandaşlarımızın sağlıklı ve
güvenilir gıdaya ulaşması için
tohumdan sofraya üretim zincirinin her aşamasında sorumluluk
üstlenen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kurumsal satış faaliyetleri kapsamında gıda kolisi talep
eden kurumlara da hizmet vermeye devam ediyor. Tarım Kredi markalı nohut, fasulye, pirinç, bulgur,
mercimek, ayçiçek yağı, salça, çay,
un, zeytin, makarna vb. ürünleri
içeren gıda kolileri valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, sosyal
yardım kuruluşları gibi yüzlerce
kuruma ulaştırılıyor.

HEDEF 1.500.000
ADET GIDA KOLISI
TK Birlik ile TK Pazarlama ve
Marketçilik işbirliğinde yürütülen
çalışmalar neticesinde hacmi günden güne artan kurumsal satış faaliyetleriyle Tarım Kredi, 2020 yılı
için 1.250.000 adet gıda kolisi rakamına ulaşılırken, 2021 yılı sonu itibarıyla ise 1.500.000 adet hedefine
emin adımlarla ilerliyor.

MÜŞTERI
MEMNUNIYETI
ÖN PLANDA
TUTULUYOR
Tarım Kredi Kooperatiflerinin
yaygın teşkilat ağı ve iştiraklerinin
işbirliği ile 2022 yılında da “müşteri
memnuniyeti” odaklı planlama çalışmaları da devam ediyor. Yeni yıl-

da hedeflenen gıda kolisi satışı ile
bir yandan kurumsal satış hacmi
artarken, bir yandan da ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında çiftçilerimizden daha fazla ürün
alımı yapılabilecek. Bu doğrultuda
2022 yılı gıda kolisi satış sürecinin
daha koordineli şekilde yürütülebilmesi, proje planlanmasının ve
pazar/rakip analizinin şimdiden
yapılmaya başlanması adına TK
Birlik ev sahipliğinde Gıda Kolisi
Planlama Çalıştayı düzenlendi.

ÇALIŞTAYDA
2021 YILI
DEĞERLENDIRILDI
Çalıştaya, Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, Kurumsal Satış Müdürü Yasin
Dursun, TK Birlik Genel Müdür
Mehmet Güneş, TK Holding
Temsilcileri, Bölge Birliği Müdür
Yardımcıları, kooperatif ve kurum
yöneticileri katıldı. Kurumsal Satış
ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü
ve TK Birlik tarafından sunumlar
yapıldı. 2021 yılının değerlendirilmesi ile birlikte; sürecin koordineli yürütülmesi amacıyla güçlü
iletişim sağlanması, yeni kurumsal
müşteri kazanımı çalışmaları, koli
içeriklerinin belirlenmesi, hızlı ve
rekabetçi fiyatlandırma, kurumsal
tanıtım hususunda yapılması gereken çalışmalar, kurumlara satış
arttırmaya yönelik hatırlatma ve
nezaket ziyaretleri yapılması gibi
hususlarda istişarelerde bulunuldu.
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Bereket Sigorta’ya 2 büyük ödül daha

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Bereket Sigorta, 2021 Global Banking & Finance Review Awards’da “Türkiye’nin
En Hızlı Büyüyen Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Dijital Dönüşüm Geçiren Sigorta Şirketi” seçilerek iki ödül birden aldı.

S

ahip olduğu güçlü altyapı ve yetkin insan
kaynağı ile sektörde emin adımlarla ilerleyen
Bereket Sigorta, aldığı ödüllerle de finans dünyasında adından söz ettiriyor. Şirketin “Türkiye’nin
En Hızlı Büyüyen Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin
En İyi Dijital Dönüşüm Geçiren Sigorta Şirketi”
kategorilerinde iki ödüle layık görüldüğünü belirten Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut
Güngör, “Global Finance, her yıl dünyanın en iyi
finans kurumlarını seçiyor. Sektördeki yenilikler
ve fark yaratan değişimler için sunulan ödüllerde
şirketimiz de iki ayrı ödül kazandı. Bu yıl haziran ayında World Finance tarafından düzenlenen
İslami Finans Ödülleri’nde de iki ödül almıştık.
Tabi bu ödüller sektörde prestijimizi artırmanın
yanında yaptığımı yatırımların karşılığını da alıyor olduğumuzun göstergesi” dedi.

“ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER
ENERJIMIZI ARTIRIYOR”

Bereket Sigorta’nın kurulduğu günden bu
yana yetkin insan kaynağı, teknolojinin getirdiği en son imkanlar ve müşteri odaklı hizmet
anlayışı ile faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Güngör şunları söyledi;

“Ana sermayedarımız Türkiye Tarım Kredi
Kooperatiflerinden aldığımız güç ile kooperatif
ortağı olan çiftçilerimizi de içine alan daha geniş bir müşteri kitlesine en iyi kalitede hizmet
vermeye başlayarak sektörde ayrı bir yere konumlandık. Yaptığımız yenilikler ve dijital geliştirmelerin uluslararası arenalarda değer bulması
motivasyonumuzu ve enerjimizi daha da artıyor.
Bu defa Global Finance gibi prestijli bir organizasyon tarafından da iki kategoride ödül kazanmamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyip
analiz ederek, onlara talepleri doğrultusunda
bir sigorta dünyası oluşturabildiğimizi gösteriyor. Elde ettiğimiz başarıda, ülke
ekonomisine değer katma yolunda büyük payı
olan ana sermayedarımız Tarım Kredi Kooperatiflerinin değerli
yönetici ve çalışanlarına,
iş ortaklarımıza, değerli
mesai arkadaşlarıma ve
müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”
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Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge ve Kooperatif çalışanlarına

Dijital dönüşüm çalışmalarındaki yenilikler
anlatıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ve Dijital Dönüşüm Daire Başkanı Erkan Dilaveroğlu, İzmir Bölge Birliği ve
bağlı kooperatifleri ziyaret
ederek E-Koop veri işletim
sistemi yenilikleri hakkında kurum çalışanlarını bilgilendirdi.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin
bilgi ve iletişim altyapısında yeni nesil
teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmak, kooperatif ortaklarına daha etkin
ve verimli hizmet vermek, ortak memnuniyetini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmaları
aralıksız sürdürüyor. Tamamlanan çalışmaların ve yeniliklerin kurum çalışanlarına anlatılması, yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi
amacıyla da bölge birlikleri ve kooperatiflerde
bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.
Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı,
Dijital Dönüşüm Daire Başkanı Erkan Dilaveroğlu, Analitik ve Veri Yönetimi Müdürü

Özkan Çelikten, Yazılım Geliştirme Müdürü Adem Şeker, Analiz ve Süreç Geliştirme
Müdürü Emine Belen le birlikte İzmir Bölge
Birliğine ve bağlı kooperatiflere ziyarette bulundu. Ziyarette İzmir Bölge Müdürü Adnan
Yusuf Güney ve Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Akgün’den faaliyetler hakkında bilgi alan
Bağcı, bölge birliği çalışanlarıyla da görüştü.
Konuyla ilgili düzenlenen bilgilendirme
toplantısında Tarım Kredi personelinin, iş

ve işlemleri sırasında karşılaştıkları zorluklar ve bunlara bağlı çözüm önerileri dinlendi. Toplantıda, Başkan Dilaveroğlu ve Birim
Müdürleri tarafından, sistemsel sorunlar,
gerçekleştirilen deneme ve görsel çalışmalar neticesinde personel bilgilendirmeleri
yapıldı. Sonuç ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca otomasyon sistemi
bünyesinde raporlama sistemlerinin daha
kısa sürede yanıt vermesi, direk sonuca ula-

şımın sağlanması adına gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilecek olan yenilikler anlatıldı.
Tarımda teknoloji kullanımının sürdürülebilir büyüme için önemine değinen
Dr. Ahmet Bağcı, dijital dönüşümün Tarım
Kredide sürekli olarak devam edeceğini
söyledi. Bağcı, “Yeniliklerin ve günümüz
teknolojisine her daim ayak uyduracak bir
alt yapıya sahip olma gayreti içindeyiz” diye
konuştu.

FESAS saha ziyaretini tamamladı

Bursa ve İzmir’de toplantılar yapıldı

Bağımsız İzleme ve Değerlendirme uzman ekibi, birinci yılını geride
bırakan Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye
Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS)
uygulamalarını yerinde inceledi.

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına
Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS) kapsamında Bursa
ve İzmir’de bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Yoğun bir katılımla
gerçekleştirilen toplantılarda proje uzmanlarınca bilgilendirme yapıldı.

A

D

vrupa Birliği adına projeye ilk izleme ziyaretini gerçekleştiren uzmanlar, 1-2 Kasım tarihleri arasında iki gün
süren yoğun Mersin programını tamamladı. Anamur ve Bozyazı’da muz üretim
alanını ziyaret eden bağımsız izleme
ekibi, burada çiftçi ve tarım işçileriyle
görüştü.
Bağımsız İzleme ve Değerlendirme
ekibine, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanlığı
Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlen-

dirme Müdürü Mehmet Erol, Proje Koordinatörü Tunahan Altundaş ile proje
uzmanları ve saha ekipleri eşlik etti.
Ziyaretin ikinci gününde görüşmeler,
Erdemli ve Silifke’de devam etti. İzleme
programı çerçevesinde Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliğini ziyaret
eden uzmanlar, Bölge Birliği Pazarlama
Departmanı Yönetmen Yardımcısı Ali
Ekber Güneş, Bölge Müdür Yardımcısı
Ahmet Uğuz’dan bilgi alarak, kooperatif
çalışanları ile biraraya geldi.

ünya Bankası ve Avrupa Birliği
öncülüğünde Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından uygulanan FESAS Projesinde bilgilendirme çalışmaları
devam ediyor. Proje kapsamında Balıkesir Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan
Bursa ile İzmir Bölge Birliğinde katılımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Pazarlama Daire Başkanlığı Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme

Müdürü Mehmet Erol ve İzmir Bölge
Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım’ın da
katıldığı toplantılarda Merkez Birliği,
İzmir ve Balıkesir Bölge Müdürlüğü personeli ile proje uzmanlarınca bilgilendirmeler yapıldı.
Birim kooperatif yönetici ve çalışanları
olmak üzere 100’den fazla temsilci katılımıyla gerçekleşen toplantılarda projenin tanıtımı ve uygulama ayrıntılarının
paylaşıldı. Ayrıca, katılımcıların soruları
cevaplandırılarak görüşleri alındı.
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Özlenen tatlar Kooperatif
Market raflarında
Ağaç miktarı ve üretim bakımından Bursa ilinden sonra Türkiye’nin en büyük armut üreticisi olan Ankara’da, çiftçilerin
hasat sonrası ilk adresi yine Tarım Kredi Kooperatifleri oldu.
Üreticilerin özenle yetiştirdiği Ankara armudu, Ankara Bölge
Birliği tarafından alınarak, Tarım Kredi güvencesiyle Kooperatif Market raflarında tüketiciyle buluşuyor.

M

eyvecilik yönünden diğer bölgelere nazaran çevre koşulları kısmen olumsuz olan Orta
Anadolu Bölgesinde iklim şartlarına uyum
gösteren Ankara armudu, üstün meyve
kalitesi ve uzun süre saklanabilmesiyle de
üreticilerin yüzünü güldürüyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara
Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan Yenikent Tarım Kredi Kooperatifi, hasatla
başladığı armut alımını sürdürüyor. Kooperatif görevlileri tarafından alımı yapılan
armutlar, kamyonlara yüklenerek Tarım
Kredi Birlik AŞ. tesislerine sevk ediliyor.

Tesiste işlenip paketlenen armutlar, Türkiye genelindeki 600’e yakın Kooperatif
Market’te tüketiciyle buluşuyor.

GEÇEN YIL
40 TON ALIM YAPILDI
966 Sayılı Yenikent Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Behiye Demet Aytemizel
geçen sene 40 ton Ankara armudu alımı
yaptıklarını söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üretimin her safhasında üreticilerin yanında yer aldıklarını belirten
Aytemizel, “Üretici ve tüketici lehine fiyat
istikrarı sağlamak amacıyla çalışmaları-

mızı sürdürüyoruz. Ekim ayında başladığımız dalından ürün alım çalışmalarımız
kapsamında şimdiye kadar kilo başına 3
liradan 13 tona yakın ürün aldık.” dedi.
Üreticiler Suat Kavak, İlyas Polatlar,
Sadık Yurdagül, Ali Satar, Orhan Çınar
ve Mustafa Özkan da Tarım Kredi Kooperatifleriyle çalışmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirerek, “Pandemi
dönemiyle birlikte girdi maliyetlerindeki
artışlar da üreticiyi zorluyor. Ama Tarım
Kredi Kooperatifleri hem bizim üretime
devam edebilmemiz hem de vatandaşların
uygun fiyatla meyve sebze alabilmesi için
öncülük ediyor. Kooperatif çalışanlarından Allah razı olsun. Onlar sayesinde bu
yıl hasatımız daha kolay oldu. Kazancımız
arttığı için yüzümüz de gülüyor. İnşallah
bu alışverişimiz önümüzdeki yıl da devam
edecek.” dediler.

TARIM KREDI BIZE
IMKAN SAĞLADI
Üretici Necdet Yurdagül ise bir ay sürecek hasat çalışmalarına mevsim koşulları
nedeniyle biraz geç başladıklarını belirterek
şunları kaydetti:
“Hasadımız güzel gitti. Hava şartları
da çok güzel. Ekonomik değeri de 2,5 liranın üzerinde. Güzel bir yıl geçiyor. Bu
sene meyvenin durumu güzel, kalibreleri
de verimleri de iyi. İlkbaharda bir soğuk
hava dalgası oldu. Ondan biraz etkilendik,
biraz kaybımız var ama inşallah o açıkları
da kapatacağız. Bu sene biraz daha yüksek. Soğuk havadan dolayı tonajlarımızda
biraz eksiklik var. Ancak Tarım Krediyle
yaptığımız anlaşma biz üreticileri memnun
etti. Bize büyük bir imkan sağlamış oldular.
Üretimimizi artırarak devam ettireceğiz.
Kooperatif Marketlerde vatandaşlarımız
gönül rahatlığı ile bu armutlara ulaşabilir.”

Üreticiler Tarım
K
mutlu oldukları redi Kooperatifleriyle çalışmak
nı söylediler.
tan
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Danelik mısırda yüksek verimli,
yatmaya toleranslı yeni çeşit; TK KUM
H

alihazırda danelik mısır üretim alanları uzun yıllardır
aynı düzeyde olup, 2020 yılı verilerine göre ekim alanı
692 bin hektar, üretim ise 6,5 milyon ton civarında görülüyor. Öte yandan silajlık mısır üretim alanları ise her yıl artış
göstermektedir. 2020 yılı verilerine göre ekim alanı 526 bin
hektar ve üretim ise 25 milyon 652 bin ton civarındadır.
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılında tescil edilen
ve bu yıl üretim programına alınan TK KUM danelik mısır
çeşidi, Tareks A.Ş. tarafından Balıkesir/Altınova Araştırma
ve Islah İstasyonunda ana ürün gurubunda ıslah çalışmaları
sonucu geliştirilmiş ve FAO 670 grubunda yer almaktadır.

DANELİK MISIRDA REKABETÇİ ÇEŞİT
Bakanlığın yapmış olduğu resmi tescil denemelerinde en yüksek 1.788 kg, ortalamada 1.518 kg dekara verim vererek tescil edilen
TK KUM çeşidi, hasatta düşük dane rutubeti ile ön plana çıkmaktadır. TK KUM çeşidinin öne çıkan özellikleri arasında FAO 670 olum
grubunda geçci bir çeşit olup, takriben 2,7-3,0 metre bitki boyu, tane
rengi koyu kehribar ve camsı yapıda, hasat nemini çabuk atması, hasatta yeşil kalma özelliği ve koçanların orta alt seviyede tutması sebebiyle yatmaya karşı dayanıklı, hektolitre %78-81 aralığında, birim
alandan alınan yüksek verimi ile göz doldurmaktadır.
2021 yılında Adana, Mersin, Manisa ve Balıkesir lokasyonların da
yapılan denemelerde dekara 1619 - 1760 kg arasında verim alınmıştır. Yeni çeşit bu deneme ve demonstrasyonlarda rakip çeşitlere göre
eşdeğer veya yüksek verim, geniş adaptasyon yeteneği, yatmaya ve
zararlı organizmalara toleransı, hasatta düşük nemi ile öne çıkmıştır.
Ayrıca çiftçi şartlarında yapılan çalışmalarda, TK KUM aynı tarla
şartlarında rakip çeşitlerle ekim yapılan tarlalarda bölge ortalamalarının üzerinde verim almıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep
Bölge Birliğine bağlı Yeniköy Tarım Kredi Kooperatifi alanında yapılan
çalışmada, TK Kum %16 nem ile 1.600 kg/da verim ile Bölge ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Rakip firmalara ait çeşitler ise birisi % 15 nem
ile 1.500 kg/da, diğeri % 17 nem ile 1.350 kg/da verim elde edilmiştir.

KALİTELİ VE SERTİFİKALI TOHUMLUK

Ülkemizde 1950’li yıllarda başlamış olan mısır ıslahı ile ilgili çalışmalar, 1980’li yıllara kadar kamu ağırlıklı yürütülen tohumculuk çalışmaları, bu yıllardan itibaren tohumculuk sektöründe özel sektörün de
etkin olduğu bir yapıya dönüşmüştür. 1981 yılında Türkiye Tarım Kredi
Kooperatiflerinin bir iştiraki olan Tareks A.Ş.’nin kurulmasıyla birlikte,
Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olan çiftçiler ile diğer üreticilerin kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar
başlatılmıştır.
1987 yılında “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluş Yetkisi” alan
şirket, halihazırda bu kapsamda mısır, hububat (ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, tritikale vb.), patates, nohut, yem bitkilerinde Ar-Ge,
üretim, tohum işleme, paketleme ve pazarlama çalışmalarına devam ediyor. Son yıllarda yapılan alt yapı güçlendirme ve yeni tesislerle birlikte
patates, hububat, nohut ve hibrit mısır tohumculuğunda toplam tohum
işleme ve depolama kapasitesi ise 40 bin tonlara ulaşmıştır. Mısır tohumu üretimi ve satışını yapan Tareks, son yıllarda yapmış olduğu tesisleri
ve Ar-Ge çalışmaları neticesinde, bugün ülkemizin önemli tohumculuk
şirketleri arasında yer alıyor.
Tareks, bugüne kadar yapılan Ar-Ge çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda;14 hibrit mısır (silajlık, danelik, cin mısırı, şeker mısırı), 27 mısır
ebeveyn hattı, 15 buğday, 6 arpa, 5 yonca çeşidi, 1 yem bezelyesi ve 3
patates çeşidi olmak üzere toplam 71 çeşidinin tescilini yaparak üretim
ve ticaretini gerçekleştiriyor.
Tareks A.Ş., son yıllarda özellikle hibrit mısır ıslah çalışmalarına önem
vererek ve yatırım yaparak geliştirdiği ülkemiz şartlarına ve bölgeye uygun özel tohum çeşitleriyle (danelik, silajlık, erkenci, orta, geçci ve hastalık ve zararlılara toleranslı vb.) ülke tarımı ve çiftçilerin geleceği için
katma değeri yüksek ürünler üretmektedir. Kendi Ar-Ge programından
geliştirdiği rekabetçi yeni çeşitler/ürünler ile hem iç piyasada Tarım Kredi Kooperatif ortakları ve diğer çiftçilerin hibrit mısır (danelik, silajlık) tohum ihtiyaçları karşılanmakta, hem de ürettiği tohumların
bir kısmını Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Kazakistan
ve Hırvatistan gibi ülkelere ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Mısır bitkisi, ülkemiz ve dünyada en
çok yetiştirilen önemli tahılların içerisinde yer alıyor. Mısır, insan gıdası
ve hayvan yemi olarak tüketiminin
yanında nişasta, şurup, endüstriyel
alkol (ethanol), biyoplastik, mukavva
yapımı gibi alanlarda sanayide kullanılmaktadır.
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Erzincan Süt Ürünleri İşleme Fabrikası
çiftçiye de ülkeye de kazandıracak
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden
Tarım Kredi Birlik AŞ’nin
Erzincan’da kurduğu Süt
Ürünleri İşleme Fabrikası,
hem sütünü satma imkanı
bulan bölge çiftçisine hem
de ülke ekonomisine ciddi
katkı sağlıyor. Fabrikada,
bölge çiftçisinden yılda alınan yaklaşık 16,1 milyon
ton süt işlenerek, yöresel
peynir ve tereyağı üretiliyor.

E

rzincan Belediyesi, İl Özel
İdaresi, Ticaret ve Sanayi
Odası ile Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliğince Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUDAKA) desteğiyle 30 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Erzincan Süt Ürünleri İşleme
Fabrikası, Tarım Kredi
Birlik AŞ’ye devredildi.
Bu yılın nisan
ayında hizmete girerek üretime başlayan ve
yaklaşık 900’ün üzerinde çiftçiye
dolaylı olarak istihdam sağlayan 3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, üretimde
son teknoloji kullanılıyor.
Kentle markalaşan coğrafi işaretli Erzincan
tulum peynirine alternatif olarak fabrikada üretilen yöresel tel peyniri, dil peyniri, örgü peyniri, tereyağı, lor ve beyaz peynir, Türkiye genelinde 550’nin üzerindeki Tarım Kredi Kooperatifi

Marketraflarında
tüketicinin beğenisine sunuluyor.
Bölgede bulunan süt üreticisi çiftçilere ekonomik
desteğin yanı
sıra yem, veteriner hizmetleri ile tarımsal destek de sağlayan fabrikada, kapasite artırımı için
çalışmalar devam ediyor.

YÖRE ÇIFTÇISI SÜTÜNÜ
SATABILECEĞI TESISE
KAVUŞTU
Tarım Kredi Birlik AŞ’nin Süt ve Süt Ürünleri Üretim Direktörü Rümeysa Koç, fabrikanın
bölge çiftçisine ekonomik anlamda önemli destek sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Buradaki en önemli amaç ve görevimiz Erzincan ve çevre illerdeki çiftçilerimizin ürettiği
sütü uygun fiyata alarak bu fabrikada işlemek
ve katma değerli hale getirerek halkımızın tüketimine sunmaktır. Bu işletmemiz son teknoloji kullanarak üretime başlamıştır. Tesisimizde
üretilen süt ürünleri Türkiye genelinde sayısı
giderek artan ve 550’nin üzerinde bulunan
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri raflarında
yerini almaktadır. Erzincan süt fabrikası açılmadan önce bölgede bulunan süt üreticileri
çiftçilerimizin sütlerini değerlendirmede oldukça
sıkıntı
çekiyordu. Tesisimiz açıldıktan
sonra
artık
çif tçimizin
sütlerini
satabilecekleri ve
katma
değerli
hale
getirebilecekleri tesisleri var.”
Fabrika Müdürü Zeki Akarca
fabrikada son teknolojinin kullanıldığını
anlatarak, “Tesisimiz şu an günlük 45 ton süt

işleme kapasitesine sahip, burada 4 kadın 30
erkek olmak üzere 34 personel çalışıyor. Tesisimizde kaşar peyniri ve çeşitleri üretilmekte.
Bilhassa yöresel tel peyniri, dil peyniri, örgü
peyniri, tereyağı, lor ve beyaz peynir üretimi
yapılmaktadır.” dedi.

EKONOMIYE YILDA 10
MILYON LIRA KATKI
SUNACAK
Çiftçi ortaklarından aldıkları kaliteli sütü soğuk zincir ile fabrikaya getirdiklerini hatırlatan
Akarca, şu ifadeleri kullandı:
“Çiftçimizden aldığımız sütün önce fabrikamızdaki süt alım ünitesinde numune alınarak
değerlerine bakılır. Bu numunelerde sütün
değeri standartlara uygunsa işlemek için tesisimize kabul edilir. Fabrikamızda önemli olan
hijyen kurallarına dikkat etmek. Çiftçimizden
aldığımız kaliteli sütler, son teknolojinin kullanıldığı bu fabrikada uluslararası standartlarda
eğitimli personelimizce işlenerek tüketicimize kaliteli ve uygun fiyatlarda yöresel
peynir olarak sunuluyor.”
Akarca, fabrika
sayesinde
ürettiği sütü
kendilerine
satacak
çiftçilerin kazanç
sağlayacağını belirterek, tesislerinin
ülke ekonomisine
de yılda yaklaşık 10
milyon lira katkı sunmasının hedeflendiğini
aktardı.
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TARIM SAYFASI
Zeytin yetiştiriciliğinde hasat sonu besin yönetimi
Zeytin, iyi havalanabilen, taban suyu yüksek olmayan tınlı, milli tın, kumlu tın topraklarda iyi bir
şekilde gelişir. Fazla killi, çok ağır bünyeli ve taban suyu yüksek olan topraklarda iyi gelişme göstermez.
Zeytinin kök sistemi kazık kök sistemidir ancak yüzeysel kılcal köklerle beslenmesini sağlar.
İklim ise zeytin yetiştiriciliğini sınırlayan önemli bir faktördür. Genellikle yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 °C olan yerlerde yetişmektedir. Çiçeklenme ve meyve tutum dönemlerinde yüksek sıcaklıklar
döllenmeyi olumsuz etkilemektedir.
Meyve bağladıktan sonra çekirdek sertleşmesi, meyve irileşmesi ve olgunlaşması dönemlerinde
yüksek sıcaklıklar meyve dökülmelerine, küçük taneli meyve oluşumuna neden olmaktadır. Yüksek sıcaklıklara karşın dayanabilecekleri düşük sıcaklık derecesi -7 °C olup bu sıcaklık altında ağaç zarar görmektedir.
Meyve ağaçlarının tür ve çeşitleri içerisinde bir
yıl meyve verip, ertesi yıl ya hiç meyve vermeme
ya da çok az meyve verme olayına periyodisite
denir.
Zeytin bitkisi de bir yıl çok, ertesi yıl hiç meyve vermeme olayı olan mutlak periyodisite gösterir.
Periyodisite, üretici ve tüketiciler açısından
ekonomik kaynaklı problemlere neden olmaktadır. Üreticiler açısından düzenli gelir kaybına
neden olmakta, tüketiciler kısmında ise yüksek
fiyatlarla karşılaşıp, düşük kalite meyve almak
zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca periyodisite
gösteren bir ağaç verim yılında çok fazla meyve
yüklü olduğundan tüm gücünü meyvelerin büyümesine ve olgunlaştırmasına vermekte olduğundan kışa yeteri kadar besin depolayamamaktadır. Bunun sonucunda da sonbaharda görülen
erken donlar ve şiddetli kış soğuklarından zarar
görmektedir. Bu yüzden periyodisite istenmeyen
bir fizyolojik olaydır. Bu fizyolojik olaya karşı alınabilecek önlemler olarak periyodisite gösteren
tür ve çeşitlerden kaçınılmalı bunların mümkün
olmadığı durumlarda da uygun sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ederek periyodisitenin başlaması önlenebilmelidir.
Periyodisite gösteren bitkilerde yetiştiriciler,
sürgün gelişimi ve ertesi yılın çiçek tomurcuklarının oluşumunu teşvik etmek için hasat sonrası
yapraklarını dökmeyen zeytin bitkisinde de yapraktan besleme yaparak periyodisitenin şiddeti
azaltılıp, kış şartlarının rahat geçirilmesi sağlanmalıdır.
Hasat sonrası besleme meyve ağaçları için
önemli bir uygulama olup, meyveler ağaçtan
ayrıldığında, besin maddelerinin ağaçlardan eksilen miktar kadar olmasa da ağacın rezervlerinin yenilemesi, sürgün faaliyetleri, çiçek tomurcuklarının teşviki için verilmesi gereklidir. Bu
minvalde hasat sonrası hangi besin maddelerinin
verileceğini belirlemek için toprak analizleri ile
yaprak ve meyve testleri yapılmalıdır. Hasat sonrasında yapılabilecek en uygun besin maddeleri
fosfor, potasyum, bor, çinko ve magnezyumdur.
Bu aşamada aşırı azotlu gübrelemeden de uzak
durulmalıdır.

Kullanılabilecek ürünler:
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P-Smart: Yüksek
oranda (%30) fosfor
içeren sıvı bitki besin
maddesidir. Gelecek
yılın çiçek tomurcuklarının oluşumu
için görevli besin
elementidir. Fosfor,
bitkide enerji depolanması ve transferinin yanında DNA
yapısında da yer
aldığından oldukça
değerli bir elementtir. Bitkiler tarafından erken dönemde oldukça fazla kullanılır. Kök sisteminin gelişimini hızlandırır ve arttırır.
Erkencilik üzerine teşvik edici etkisi vardır.

Çinko-5 Forte: Çinko, bitki boyu ve dal gelişimini artıran önemli
bir besin maddesidir.
Bitkilerin çinko ihtiyacı, miktar olarak diğer
besin maddelerinden
düşük olmakla birlikte; eğer toprakta çinko
noksanlığı var ise, diğer
tüm besin elementleri
yeterli miktarda bulunsa bile verim düşük
olacaktır. Dolayısıyla çinko, hasat edilen ürün miktarını
doğrudan etkiler. ÇİNKO-5 FORTE; sebzeler ve meyve
ağaçlarında gövde ve dal gelişimini, tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkma faaliyetlerini de artırır.

Bor-8: Bor, bitkide
sağlıklı büyüme ve gelişme için mutlaka gerekli
iz elementlerden biridir. Büyümeyi etkileyen
hormonların oluşumunda, kök gelişiminde tomurcuk ve çiçek oluşumunda artış sağlar. Bor
noksanlığını kısa surede
giderir. Sebzelerde ve
meyve ağaçlarında meyve sayısını artırır. Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir. Hücre duvarlarına önemli bir sağlamlık
sağlar. Polen oluşumunda tozlaşma, döllenme ve meyve
tutum mekanizmasında görevli besin elementidir.

Magsul: Magnezyum, bitkilerdeki yeşil
rengin (klorofil) ana
bileşeni olup bitkinin
güneş
ışınlarından
azami ölçüde faydalanmasını teşvik ederek
sağlıklı ve koyu yeşil
yaprakların oluşmasını
sağlar. Bu yönüyle; bitkinin fotosentez gücü,
kuru madde biriktirme kapasitesi, sonuçta
verim ve kalite üzerinde belirleyici etkiye sahip bitki besin maddesidir. Yeterli magnezyumu alamayan bitkiler
yeterli klorofili üretmezler ve bitkide yeşil renk giderek
kaybolur. Bu durumda fotosentez kabiliyeti ortadan kalkar, bitkide büyüme ve gelişme durur.

Yüksek
K-Smart:
oranda (%30) potasyum
içeren sıvı bitki besin
maddesidir. Bitkide yüksek verim ve kalitenin
alt yapısını oluşturur.
Meyvelerin renklenmesini ve aromasını artırır.
Meyvelerin arazideki
dayanıklılığı ve tezgâhtaki raf ömrünü uzatır.
Meyvelerin hastalıklara
karşı daha dayanıklılığını artırır. Olumsuz iklim koşullarına (aşırı yağış, don,
kuraklık, rüzgâr vs.) karşı bitkilere direnç kazandırır. Çiçeklenme çok daha sağlıklı ve fazla gerçekleşir.

Dermin: Azot ve
potasyumun yanı sıra
yüksek oranda çinko ve bor ihtiva eder.
Generatif dönemde
ürün miktarını ve kalitesini artırmak için
tavsiye edilir. Sebzeler
ve meyve ağaçlarında
döllenme ve ürüne
yatmayı teşvik eder.
Meyve
tutumunu,
kalitesini ve pazar
değerini artırır. Ayrıca bitkilerde kış soğuklarına karşı
koruma sağlar.
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