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TARLADAN SOFRAYA 
ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ 

Tarım Kredi ürünleri gıda 
kolileri ile sofralarda

Tarım Kredi’nin temel gıda maddelerinden oluşan, 
çiftçilerin ürettiği tarımsal ürünleri içeren gıda koli-
leri kurum ve vatandaşların talepleri doğrultusunda 
temin ediliyor. § 4’te § 10’da

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Emek-
lilik, geliştirdiği yeni projesi ile sektörde bir ilke imza ata-
rak “Gençliğin Avantajlı Dünyası” uygulamasını gençlerle 
buluşturdu.

Bereket Emeklilikten “Gençliğin 
Avantajlı Dünyası” mobil uygulaması

§ 3’te

İstanbul Sanayi Odası, ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ülke tarımının öncü 
kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 2021 yılı en bü-
yük sanayi kuruluşları listesinde üç şirketiyle yer aldı.

Tarım Kredi 3 şirketiyle 
İSO 500 listesinde

Çiftçinin ilk adresi 
Tarım Kredi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün de-
ğerlendirme faaliyetleri ile bir yandan çiftçiye 
destek verirken, diğer yandan fiyat dalgalan-
malarını engelleyerek piyasayı regüle ediyor. 

Türkiye genelindeki teşkilatlanmış yapısıyla 
ülke tarımına katkı veren Tarım Kredi, ekim-
den hasat dönemine kadar özellikle üreticiye 
verdiği alım garantisi ile nefes oluyor.   § 12’de
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İstanbul Sanayi Odası’nın(İSO) 2021 
yılı araştırma sonuçları açıklandı. “Tür-
kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

araştırması sonuçlarına göre, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri 2021 yılı listesine Tarım 
Kredi Yem,  GÜBRETAŞ ve Tarım Kredi Bir-
lik şirketleriyle girdi.

İSO’nun araştırma sonuçlarına göre 2021 
yılında, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜP-
RAŞ), üretimden satışlarda 136,8 milyar 
lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma un-
vanını korudu. Listede Tarım Kredi Koope-
ratifleri, geçen yıl da olduğu gibi Tarım Kredi 
Yem, GÜBRETAŞ ve Tarım Kredi Birlik şir-

ketleriyle yer alarak İSO 500 listesine damga 
vurdu.

PANDEMIYE RAĞMEN 
YATIRIMLAR DEVAM ETTI

Bünyesinde yer alan 12 fabrikayla Tür-
kiye’de yem ve süt sektörünün tedarik ihti-
yacının yüzde 10’unu karşılayan TK YEM, 
İSO’nun En Büyük Sanayi Kuruluşları liste-
sinde 131. sırada yer aldı. 1968 yılından beri 
hazırlanan listede 45 yıldır aralıksız bulun-
ma başarısı gösteren GÜBRETAŞ, 2021 yı-
lında geçtiğimiz yıla göre büyük bir atılım 
yaparak 137. sıraya yükseldi. Listeye ilk kez 

2020 yılında giren 2021 yılında da bu başa-
rısını tekrar eden Tarım Kredi Birlik genel 
sıralamada 412 . sırada yer aldı.

Tarladan sofraya tarımsal üretimin her 
alanında üreticilerin yanında yer alan Ta-
rım Kredi Kooperatifleri, pandemi ve bağlı 
ekonomik dalgalanmaya karşın sanayi ya-
tırımları ve üretimine aralıksız devam etti. 
Piyasada fiyat regülasyonu ve vatandaşların 
kaliteli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşması için 
sorumluluk alan Tarım Kredi Kooperatif-
leri, şirketleriyle de ilk 500 sanayi kuruluşu 
içinde yer alarak ekonomiye verdiği katkıyı 
tescillemiş oldu.

Tarım Kredi 3 şirketiyle Tarım Kredi 3 şirketiyle 
ISO 500 listesindeISO 500 listesindeİstanbul Sanayi 

Odası, “Türkiye’nin 
500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” 
araştırmasının 
sonuçlarını açıkladı. 
Ülke tarımının öncü 
kuruluşu Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri, 
2021 yılı en büyük 
sanayi kuruluşları 
listesinde üç şirketiyle 
yer aldı.
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Yoğun ilgi gören “Tarım Kredi” mar-
kalı ürünlerin yer aldığı gıda koli-
leri, kurumlar ve vatandaşlardan 

gelen talepler doğrultusunda tüketicinin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
oluşturuluyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, bir 
yandan tarımsal üretimle ilgili faaliyetleri-
ni yürütürken, bir yandan da kurulan “ku-
rumsal iş birlikleri” çerçevesinde kurumlar 
ve şahısların ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
dağıtılmak üzere talep ettiği gıda kolilerini 
tedarik ediyor. Mutfaklarda en çok ihtiyaç 
duyulan ürünlerin bir araya getirildiği gıda 
kolileri, çiftçimizin el emeği ile ürettikleri 
yerli ve doğal ürünlerle hazırlanıyor. 

RAMAZANDA 
ÇALIŞMALAR 

YOĞUNLAŞTIRILDI
Ramazan ayında nohut, fasulye, pirinç, 

bulgur, mercimek, ayçiçek yağı, salça, 
çay, un, zeytin, makarna vb. ürünlerden 

oluşan 450 bin adet gıda kolisi tüketiciy-
le buluşurken, yılbaşından bu yana satışı 
gerçekleştirilen koli sayısı ise 1 milyon 50 
bin adet oldu. Gıda kolileri, Tarım Kredi 
iştiraki Tarım Kredi Birlik A.Ş. Etimesgut 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen yoğun çalış-
malar sonucu paketlenerek satışa sunuldu.

Valiliklerden kaymakamlıklara, bele-
diyelerden sosyal yardım kuruluşlarına 
kadar yüzlerce kurumdan gelen talepler 

doğrultusunda oluşturulan gıda kolileri, 
2021 yılı içinde ise 1 milyon 500 bin adedi 
tüketiciyle buluştu.  

ALIŞVERIŞ KARTI 
“KOOPKART”

İhtiyaç sahipleri ve çalışanlarıyla pay-
laşmak isteyen kişi ve kurumlar için ha-
zırlanan alışveriş yardım kartına (Koop-
Kart) ilgi her geçen gün artıyor. 

KoopKart, ihtiyaç sahiplerine gıda koli-
si yerine alışveriş kartı ulaştırmak isteyen 
kurumlar ve hayırseverler tarafından si-
pariş veriliyor. KoopKart’lara talep doğ-
rultusunda belirli miktarlarda para yük-
leniyor. 

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif 
Marketlerde kullanılmak üzere bugü-
ne kadar 45 bin adet KoopKart tedarik 
edildi.

Tarım Kredinin temel gıda 
maddelerinden oluşan, 
çiftçilerin ürettiği tarımsal 
ürünleri içeren gıda kolile-
ri kurum ve vatandaşların 
talepleri doğrultusunda 
temin ediliyor.

Tarım Kredi ürünleri, Tarım Kredi ürünleri, 
gıda kolileri ile sofralarda gıda kolileri ile sofralarda 
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arım Kredi Kooperatifleri, piyasada fiyat 
dengesinin sağlanması ve ürünlerin pa-
zara ulaştırılmasında sorumluluk alma-
ya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 
çiftçi kuruluşu ve ülke tarımının öncüsü 
olan Tarım Kredi Kooperatifleri, sözleş-
meli üretim faaliyetlerinin yaygınlaştırıl-
ması amacıyla üreticileri sahada ziyaret 
ederek bilgilendirme çalışmaları yapıyor. 
Bu kapsamda Merkez Birliği Pazarlama 
Daire Başkanlığı ve Antalya Bölge Birliği 
yetkilileri, 377 Sayılı Cumalı, 380 Sayılı 
Abdurrahmanlar,1045 Sayılı Aksu, 379 
Sayılı Çandır, 2960 Sayılı Yurtpınar 2319 
Sayılı Demirtaş 439 Alanya kooperatifleri-
ni ziyaret ederek yaş meyve sebze alımları 
ve sözleşmeli üretim faaliyetleri hakkında 
görüştü.

ÇIFTÇININ ILK ADRESI 
TARIM KREDI 

Tarım Kredinin, kooperatiflerin hizmet 
alanlarının genişletilmesi, gelirlerinin artı-
rılması, iştiraklerinin ve iş birliği kurulan 

özel sektör firmalarının hammadde ihti-
yaçlarının karşılanması amacıyla yürüttüğü 
sözleşmeli üretim ve ürün alım faaliyetleri 
yıldan yıla artarak devam ediyor. Ortakla-
rının üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılan-
ması yanında, piyasada fiyat dengesinin 
sağlanması ve ürünlerin pazara ulaştırılma-
sı konusunda sorumluluk alan Tarım Kredi 
Kooperatifleri, ürün alımları ile yine çiftçi-
lerin ilk adresi oldu.

Sözleşmeli üretim ve ürün değerlendir-
me faaliyetlerinin ortakların gelirlerinin 
artırılması ve kooperatif ortak ilişkisi açı-
sından büyük önem arz ettiğini kaydeden 
Merkez Birliği Sözleşmeli Üretim ve Ürün 
Değerlendirme Müdürlü-
ğü Yönetmeni Yusuf Ka-
rabacak, “Bu nedenle biz-
zat sahada üreticilerimizi 
ziyaret ederek sözleşmeli 
üretim konusunda bilgi-
lendirme çalışmaları yapı-
yoruz. Ayrıca yaş sebze ve 
meyve ürünlerin denetimi 
ve kontrollerini de gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

HEDEF FIYAT 
DENGESI VE 

GIDA ARZ 
GÜVENLIĞI 

Hasat döneminde olan 
bazı ürünlerin alımlarını 
da yaptıklarını bildiren 
Karabacak, “Tohumdan 
başlayarak tüm tarımsal 
girdi süreçlerinde üretici-
lerimizin yanında yer alı-
yoruz. Burada temel he-

defimiz gıda arz güvenliği öncelikli olmak 
üzere piyasada fiyat dengesi. Gıda arzının 
yeterli düzeyde sağlanabilmesi, güvenli 
gıdalar üretilmesi, üretilen gıdanın en uy-
gun maliyetlerle tüketiciye ulaştırılması 
gibi hususlar gıda arz güvenliğinin en te-
mel konularıdır. Bağlı kooperatifler aracı-
lığı ile üreticilerimizden aldığımız ürün-
leri Tarım Kredi Kooperatif Market ve iş 
birliği içinde olduğumuz ulusal market-
lere ulaştırıyoruz. Bu ürünlerin piyasaya 
arzı ile birlikte çiftçilerimizin pazar kaygısı 
ortadan kalkmakta, vatandaşların da ka-
liteli ürünlere uygun fiyatla ulaştırılması 
sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin ürünleri sözleşmeli Üreticilerin ürünleri sözleşmeli 
üretimle değerleniyorüretimle değerleniyor

T

Ekim döneminden 
hasat sonrasına kadar 
tarımsal üretimin her 
aşamasında üreticilerin 
yanında yer alan Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 
sözleşmeli üretim ve 
ürün değerlendirme 
faaliyetlerini aralıksız 
sürdürüyor.

Antalyalı üreticilere sözleşmeli üretim anlatıldı...
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Türkiye’nin önde gelen tarımsal üre-
tim merkezlerinden Hatay’da, 495 
bin dekarda ekilen buğdaydan 245 

bin ton rekolte hedefleniyor. Bereketli top-
raklara sahip Amik Ovası’nda, hasadı süren 
buğdayda beklenen yüksek verim üretici-
nin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Ço-
lakoğlu, 275 bin 578 hektar tarım arazisine 
sahip Hatay’da bu sene üretimde güzel bir 
yıl geçirildiğini söyledi.

Çolakoğlu, İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü görevlisi 33 kişinin buğday hasadının 
uygun şartlarda gerçekleştirilmesi için sa-
hada denetim yaptığı bilgisini verdi.

KOZAN’DA 200 BIN 
DEKAR ALANDA BUĞDAY 

EKIMI YAPILDI
Çukurova’da da buğday hasadı başladı. 

Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahal-
lesi’nde, üretici Selami Yılmaz’a ait tarlada 
hasat yapıldı. Yılmaz, bu yılın ilk hasadını 
gerçekleştirdiklerini ve verimin iyi olduğu-
nu belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yet-
kililerinden alınan bilgiye göre, Kozan’da 
bu yıl 200 bin dekar alanda buğday ekimi 
yapıldı.

Kasım ayında ekimi yapılan ve hasadı-
na başlanan buğdaydan bu yıl yaklaşık 95 
bin ton ürün alınması bekleniyor.

MARDIN OVASINDA 1,5 
MILYON TON BUĞDAY 

REKOLTESI BEKLENIYOR
Türkiye’nin bir başka tarımsal üretim 

merkezlerinden Mardin’de üreticiler tar-
lalarından yüksek buğday verimi bekli-
yor.

Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret 
Merkezi’nde müzayede alanları, depolar, 
silolar ve tarlalarda biçerdöverler hazır 
hale getirilirken, sulu tarım arazilerinde 
hasat başladı.

Mardin’de geçen yıl 1 milyon 200 bin 
ton buğday hasadı yapılırken, bu yıl 1,5 
milyon ton rekolte bekleniyor.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merke-
zi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızıltepe, 
Artuklu, Derik ve Nusaybin ilçelerini 
kapsayan Mardin Ovası’nda 3 milyon 
dekar verimli ekili arazi bulunduğunu 
kaydetti. Bunun yüzde 70’nin sulanabilir 
tarım arazisi olduğunu, çiftçilerin kendi 
imkanlarıyla açtığı artezyen kuyularında 
sulama yapıldığını anlatan Öter, şunları 
söyledi:

“Geçen sene sadece sulu alanda hasat 
yapıldı. Bu sene çok büyük umutlarımız 
var. Mart ayına kadar güzel yağmur yağ-
dı. Kuru alan için can suyu diye tabir edi-
len nisan yağmurları yağmadı ama sulu 
alanlar iyidir. Geçen seneden dahi iyi bir 
verim bekliyoruz. İnşallah bir olumsuz-
luk olmazsa güzel bir mahsul bekliyoruz. 
Geçen sene Mardin Ovası’nda 1 milyon 
200 bin ton civarıydı, bu sene 1,5 milyon 
ton buğday bekliyoruz. Türkiye’nin yıllık 
buğday üretiminin yaklaşık yüzde 10’u 
ilimizde üretiliyor.”

“ADIM ATACAK YER 
BULAMAYACAĞIZ”

Bu topraklarda çok kaliteli buğday yetişti-
ğini belirten Öter, hasat döneminin başladığı-
nı vurguladı. Hasadın çok yoğun ve bereketli 
geçeceğini dile getiren Öter, şöyle devam etti:

“Orta Doğu’nun en büyük hububat mer-
kezimizde günde yaklaşık 3 bin kişi istihdam 
ediliyor. 247 depomuz var. Her bir depoda 
yaklaşık 750 ton hububat boşaltabiliyoruz. 
Ayrıca çevremizde üyelerimizin çelik siloları 
var. Merkezimiz alanında 300 bin tona yakın 
ürün satılıp alınıp muhafaza edilebiliyor. Şu 
anda hazırlığımız var. Depolarımız boşalmış. 
Yeni mahsule hazırlık yapıyoruz. Önümüz-
deki hafta burası cıvıl cıvıl olacak büyük bir 
hareketlenme olacak. Adım atacak yer bula-
mayacağız. Biçerdöver tarlada hasat biçecek, 
kamyonlar peşi sıra gelip burada ürün boşal-
tacak. Bir taraftan yüklenip batı illerine ve 
Mardin OSB’ye gidecek. Buranın buğdayı ka-
dar kaliteli ki ülkemizin her tarafına gidiyor.”

 “GAP SUYUNUN GELMESI 
VERIMI ARTIRACAK”

Toprakların ülkenin milli serveti olduğu-
nun altını çizen Öter, GAP suyunun bere-
ketli topraklarıyla buluşmasını dört gözle 
beklediklerini kaydetti. Öter, “Dünyada gı-
danın önemi son günlerde daha da ortaya 
çıktı. Gıdanın ham maddesi buğday da bu 
topraklarda çok güzel yetiştiriliyor.” dedi.

GAP kapsamında sulama kanallarının 
bitirilmesini istediklerini belirten Öter, “Su-
lama kanalı bitirse hem verim artar hem de 
maliyet düşer.” ifadesini kullandı.

Hububat merkezinde esnaf Salih Demir, 
susuz alanlardaki buğdayın hasadının ya-
pıldığını, yakın bir zamanda sulu tarımdaki 
alanların hasadının yapılacağını belirterek, 
hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

“Verimli topraklarda en kaliteli buğday 
burada yetişiyor. İnşallah bu sene güzel bir 
verim bekliyoruz.” diyen Demir, hasat ha-
zırlıklarını bitirdiklerini ifade etti.

Yağışlı geçen kış ve 
ilkbahar mevsiminin 
ardından yaz ile birlikte 
Anadolu’nun bereketli 
topraklarında üreticileri 
hasat heyecanı sardı. 
Türkiye’nin önemli tahıl 
üretim merkezlerinden 
Hatay’ın Amik Ovası, 
Adana’nın Çukurova 
ve Mardin’in Kızıltepe 
ilçesinde buğday hasadına 
başlandı.

Anadolu’da hasat heyecanı başladıAnadolu’da hasat heyecanı başladı



HABER 9HAZİRAN 2022

Diyarbakır’da kırmızı mercimekte rekoltenin 
100 bin tonu aşması bekleniyor.

Kırmızı mercimek üreti-
minin önemli merkez-
lerinden Diyarbakır’da, 

ekim alanlarının artmasıyla bu 
yıl rekoltenin 100 bin tonu aş-
ması öngörülüyor.

Girdi maliyetlerinin hububa-
ta göre düşük olması nedeniyle 
Diyarbakır’da çiftçiler bu yıl, 
içerdiği zengin proteinle bes-
lenmede önemli bir yere sahip 
olan kırmızı mercimek üreti-
mine yöneldi.

Geçen yıl 560 bin dekarda 
üretimi gerçekleşen ürününün 
ekim alanı bu yıl çiftçiye sunu-
lan desteklerin de etkisi ile 700 
bin dekarı aştı.

Tarım ve Orman İl Müdürü 
Mustafa Ertan Atalar, Diyar-
bakır’ın kırımızı mercimek 
üretiminde Türkiye’nin önemli 
merkezlerinden biri olduğunu 
söyledi.

Ortalama 123 bin tonla Tür-
kiye’de en çok mercimek üreten 

il olduklarını ifade eden Atalar, 
geçen yıl kuraklık nedeniyle 
üretimde ikinci kent oldukları-
nı belirtti.

Atalar, 2021 sezonunda 560 
bin dekar olan ekim alanının 
bu yıl ciddi oranda arttığına 
işaret ederek, şunları kaydetti:

“Mercimek tarımında gübre 
kullanılmamakta, ilaç kulla-
nımı da sınırlı düzeyde. Do-
layısıyla girdi maliyetleri çok 
düşük. Hem maliyet noktasın-
da uygun bir bitki olması hem 
münavebede (ekim nöbeti) 
etkili olması da ekim alanını 
artırdı. Ayrıca Bakanlığımız 
ve Büyükşehir Belediyesiyle 
yaptığımız projelerle 310 ton 
mercimek tohumunu yüzde 
75 hibe olacak şekilde çiftçile-
re dağıttık. Bunların etkisiyle 
mercimek ekim alanı 700 bin 
dekarın üzerine çıktı. Merci-
mek tarımı bu yıl beklenenin 
çok üzerinde bir alana ulaştı.”

Kırmızı mercimek ekiminde Kırmızı mercimek ekiminde 
rekor artışrekor artış

Dünyaca bilinen Zara balı tescillendi 
Lezzeti ile dünyaca tanınan Sivas’ın Zara balı, coğrafi işaretle 
tescillendi. Zara Ziraat Odası Başkanlığı, kendine has tat ve aromaya 
sahip Zara balının coğrafi işaret tescil belgesi alması için yaklaşık 
1,5 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu. Türk Patent 
ve Marka Kurumu, yapılan başvuruyu değerlendirerek Zara balına 
coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Zara Ziraat Odası Başkanı 
Zeki Şimşek, Zara balının 

coğrafi işaret tescil belgesi al-
masının Zara ilçesindeki yak-
laşık 400 arıcıyı mutlu ettiğini 
söyledi.

ZARA BALINA 
ILGI BÜYÜK

İlçenin önemli markası Zara 
balının yurt içinde olduğu ka-
dar yurt dışında da rağbet gör-
düğünü, geçen yıl 900 ton olan 
üretimin bu yıl artmasını bek-
lediklerini dile getiren Şimşek, 
“Çok emek verdik. 2020 yılının 
11. ayında müracaat ettik ve 
2022 yılının 4. ayında coğrafi 
işaret tescil belgemizi almış ol-
duk. Yaklaşık 1,5 yıl süre uğraş 
verdik” dedi.

UZMAN 
ELLERDEN 

GEÇTIKTEN 
SONRA SATIŞA 

SUNULACAK
Zara balının coğrafi işaret 

tescil belgesi almasının ilçe eko-
nomisine katkı sağlayacağını ve 

uzman ellerin onayından geç-
tikten sonra satışa sunulacağını 
vurgulayan Şimşek, “Coğrafi 
işaret tescil belgemizi aldık. 
Coğrafi işaretimizin logosunu 
almayan Zara balı satamaya-
cak. Coğrafi işaretimize uygun 
Zara’da üretilen, arıcılarımızın 
yetiştirdiği, ürettiği ballar satıla-
cak. Odamız nezdinde Zara Zi-
raat Odası, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Zara İlçesi Bal Üre-
ticileri Birliği ve Tarım Kredi 
Kooperatifi uzman elemanları 
komisyon oluşturacak. Arıcı-
larımızın bal sezonunda balla-
rından numune alınıp, tahlilleri 
yapılacak, satışına komisyon 
karar verecek. Ona göre logo 
kullanımı vereceğiz. Arıcı, logo-
muzun altına da balını satarken 
işletme numarasını da yazacak. 
Alan vatandaş Zara coğrafi işa-
ret tescil belgesine uygun balı al-
dığında hangi işletmeden almış, 
kimler üretmiş, onu da görecek. 
Diyelim ki coğrafi işarete uygun 
balın yanında dışarıdan uygun 
olmayan balı da sattı, cezai iş-
lemler uygulanacak” ifadelerini 
kullandı. 
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Gençliğin Avantajlı Dünyası (GAD) 
uygulaması ile gençler, ücretsiz 
veya indirimli kampanyalardan 

faydalanıp yıl boyu indirimlerin tadını çı-
karırken, bireysel emeklilik planları ile de 
geleceğini güvence altına alabilecek.

Gençliğin Avantajlı Dünyası gençlere; en 
çok tercih edilen markaların özel fırsatları, 
alışveriş sitelerine özel hediye çekleri, zincir 
fast food restoranlardan barista kahvelerine 

Bereket Emeklilik’ten “Gençliğin Bereket Emeklilik’ten “Gençliğin 
Avantajlı Dünyası” mobil uygulamasıAvantajlı Dünyası” mobil uygulaması

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri iştiraki 
Bereket Emeklilik, 
geliştirdiği yeni projesi 
ile sektörde bir ilke 
imza atarak “Gençliğin 
Avantajlı Dünyası” 
uygulamasını gençlerle 
buluşturdu.

kadar birçok fırsattan yararlanma imkanı sunuyor. 
Uygulamayla gençler, hem eğleniyor hem de eğlenir-
ken bireysel emeklilik planları ile geleceklerine yatı-
rım yapıyor.

Bereket müşterisi olmayanlar da uygulamayı indi-
rip avantajlar dünyasını inceleyebiliyor. Ziyaretçiler, 
uygulamayı tecrübe ederek Bereket müşterisi olma 
deneyimini yaşayabiliyor ve uygulama içerisinde yer 
alan bireysel emeklilik planları ile diledikleri gibi bi-
rikim yapabiliyor.

40’I AŞKIN HIZMET TEK 
UYGULAMADA

Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, 
Gençliğin Avantajlı Dünyası uygulaması sayesinde 
bireysel emeklilik planlarının sunduğu avantajlarla 
gençlerde birikim yapma ve sigorta bilincini artırmayı 
hedeflediklerini belirterek “Bu uygulama ile gençlerin 
birikim yapmalarını sağlarken, günlük hayatta ihtiyaç 
duyabilecekleri sağlıktan hobi kulüplerine, kişisel ge-
lişim kurslarından online diyetisyen hizmetlerine ka-
dar geniş bir yelpazede ücretsiz veya indirimli birçok 
fırsatı tek uygulama üzerinden gençlerle buluşturuyo-
ruz. Gençler, ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına 
uygun 40’ı aşkın hizmeti; ‘Eğitimdeyiz Biz’, ‘Alışveriş-
teyiz Biz’, ‘Sporcuyuz Biz’, ‘Sanatseveriz Biz’, ‘Yemekte-
yiz Biz’, ‘Sağlıklıyız Biz’ kategorilerinde indirimli veya 
ücretsiz olarak bulabiliyor” dedi.

Buluşma Noktası’nın, Gençliğin Avantajlı Dünya-
sı’nın kalbi olduğunu vurgulayan Güngör; gençlerin en 
çok tercih edilen markalardan ve dijital platformlardan 
ücretsiz yararlanabileceklerini, birçok avantajdan da fay-
dalanarak sosyalleşme imkanına sahip olabileceklerini 
belirtti. 

“GAD Gençliğin Avantajlı Dünyası” uygulaması Go-
ogle Play ve Apple Store’dan indirilebiliyor, mobil uygu-
lamaya ilişkin detaylara www.gencmobil.com linkinden 
erişilebiliyor.
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Türkiye, topraksız ve dikey tarım gibi son teknoloji tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmalarına hız verdi. Topraksız tarımla modern işletmelerde 
yıl boyu sürekli üretim yapılabilirken, topraklı üretime göre daha yüksek verim ve kaliteli ürün alınıyor. Dikey tarım uygulamasıyla 12 ay 
kesintisiz şekilde taze ve besin değeri yüksek ürünlerin, zirai ilaç kullanılmadan sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi gerçekleştirilebiliyor.

İklim değişikliği ve nüfus artışı gibi 
nedenlerle gıda arz güvenliğini şimdi-
den sürdürülebilir kılmayı hedefleyen 

Türkiye, topraksız ve dikey tarım gibi son 
teknoloji tarımsal faaliyetlere yönelik çalış-
malarını hızlandırdı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ve-
rilen bilgilere göre, Türkiye, örtü altı varlığı 
bakımından dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise 
2’inci sırada yer alıyor.

Örtü altı üretim alanları 2002’de 540 bin 
dekarken 2021’de yüzde 58 artışla 855 bin 
dekara ulaşan Türkiye’de, toplam sera ala-
nının yüzde 1,6’sına denk gelen 14 bin de-
karda topraksız tarım metoduyla ihracata 
yönelik üretim yapılıyor. 

Topraksız tarımla üretimde Antalya ilk 
sırada yer alırken, Mersin, İzmir, Manisa ve 
Afyonkarahisar, topraksız kültür seralarının 
yoğunlaştığı alanlar arasında bulunuyor.

 DAHA AZ SU VE GÜBRE 
KULLANILIYOR

Topraksız tarım sistemi, toprakta yapı-
lan yetiştiriciliğe göre önemli üstünlükler 
sağlıyor. Modern işletmelerde yıl boyu sü-
rekli üretim yapılabilmesi ve birim alanda 
daha fazla bitkinin bulunmasından dolayı 
toprakta yapılan üretime göre daha yüksek 
verim ve kalitede ürün alınıyor.

Seralarda ürün miktar ve kalitesinin 

artmasında, uygun iklim koşullarının sağ-
lanmasıyla yeterli ve dengeli bitki besleme 
programlarının uygulanması etkili oluyor. 
Besin çözeltisi doğrudan bitkinin kök böl-
gesine verildiği için kullanılan su ve gübre-
nin etkinliği artıyor ve dolayısıyla daha az 
su ve gübre kullanılıyor.

İklim kontrollü seralarda genellikle has-
talık ve zararlılarla entegre mücadele yön-
temleri tercih ediliyor. Özellikle büyük ve 
modern işletmeler, yetiştirdikleri ürünlerin 
yaklaşık yüzde 85’ini yurt dışına satıyor. 

Modern topraksız tarım seralarında dör-
düncü yılda yatırımın geri dönüşü sağla-
nıyor. Bu seralarla yüzde 21 oranında mali 
rantabilite ve yüzde 33,3 oranında iç karlılık 
elde edilebiliyor.

DIKEY TARIM 
SISTEMLERI

Son yıllarda nüfus artışı, gıda güvenliği ve 
gıdaya erişim, mevsimsel sınırlı üretim ve 
yüksek su tüketimi gibi problemler modern 
seralarda topraksız tarım şeklinde yetiştiricili-
ğin yanı sıra kentsel tarım için uygun dikey ta-
rım fikrine yönelik çalışmaları da hızlandırdı.

İklim kontrollü ortamlarda, suni ışıklan-
dırmalarla üretim yapılan ve üretim hatları 
üst üste yerleştirilerek oluşan dikey tarım sis-
temleri fikri, Kolombiya Üniversitesi Halk ve 
Çevre Sağlığı Profesörü Dickson Despom-

mier ve öğrencileri tarafından 1990’lı yıllar-
da ortaya atıldı.

Araştırmalarda, dikey tarım ürünlerinin, 
özel led ışıkları gibi diğer son teknolojiyle 
birleştirilen dikey yığılı raflarda veya kat-
manlarda ürün yetiştirme uygulamasıyla ge-
leneksel tarım yöntemlerine göre 10 kat fazla 
verim sağladığı, bu üretim metoduyla yüzde 
40 daha az enerji yüzde 99 daha az su kulla-
nıldığı görüldü.

Dikey tarımla coğrafyadan bağımsız, top-
rağa bağlı olmadan her yerde yüksek verim 
ve kalitede ürün elde edilirken, pazara taşın-
ma sırasında oluşan ürün ve kalite kaybının 
da önüne geçilebiliyor.

Sistemle, 12 ay kesintisiz şekilde taze ve 
besin değeri yüksek ürünlerin, zirai ilaç kul-
lanılmadan sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi 
gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, atıl durumdaki fabrika, hangar, 
atölye, bina, depo gibi tüm kapalı alanların 
sisteme dahil olma imkanı bulunuyor.

DEVLET DESTEKLERI
Örtü altı yetiştiricilik yapmak isteyen 

üreticilere, “yatırım aşamasında sağlanan 
destekler”, “indirimli tarımsal krediler”, 
“tarıma dayalı yatırımlarının desteklen-
mesi kapsamında verilen destekler” ve 
“üretim aşamasında verilen destekler” 
başlıkları altında çeşitli destekler veriliyor.

Yatırım aşamasında, seracılık organize 
ihtisas bölgelerinin kurulumuna yönelik 
çalışmalar, tarıma dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgeleri kapsamında Bakanlıkça 
yürütülüyor.

“Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Ya-
tırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına 
İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamın-
da, yatırım kredileri ile ilgili olarak, kont-
rollü örtü altı üretme koşullarına sahip en 
az 10 dekar büyüklüğünde sera kuracak, 
sera modernizasyonu yapacak ya da mev-
cut serasının ölçeğini asgari 10 dekar ve 
üzerine çıkaracak üreticilere yüzde 50-100 
indirim oranlarında 50 milyon liralık üst 
limite kadar kredi kullandırılabiliyor.

Kontrollü örtü altı üretim başlığından 
yararlanmayan üreticiler geleneksel bitki-
sel üretim başlığında 100 bin liraya kadar 
faizsiz kredilerden yararlanabiliyor. 100 
bin lira ve üzeri kredilerde ise belirlenen 
faiz indirim oranlarında 5 milyon liraya 
kadar kredi verilebiliyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekle-
me Programı kapsamında yüzde 50 hibe 
desteği ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma 
Programı kapsamında da illere göre değiş-
mekle birlikte yüzde 55-65 oranında hibe 
destekleri sağlanıyor.

Örtü altı üretim aşamalarında da destek-
leme ödemeleri yapılıyor.

Türkiye’den sürdürülebilir kaliteli gıda Türkiye’den sürdürülebilir kaliteli gıda 
için “topraksız ve dikey tarım” hamlesi için “topraksız ve dikey tarım” hamlesi 
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelindeki 17 
Bölge Birliği, 1615 kooperatifi ve 204 hizmet bürosu ara-
cılığıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendir-
me faaliyetleri ile üreticinin her zaman yanında olduğunu 
gösterdi. Üreticiler, hasat sonrası ürünlerini kooperatifle-
re teslim etmenin memnuniyetini yaşarken, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 2021 yılı içinde toplam ürün alımları 
3.3 milyar TL’ye ulaştı.   

ÇIFTÇININ ILK ADRESI TARIM 
KREDI 

Tarım Kredinin, kooperatiflerin hizmet alanlarının geniş-
letilmesi, gelirlerinin artırılması, iştiraklerinin ve iş birliği 
kurulan özel sektör firmalarının hammadde ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün 
alım faaliyetleri yıldan yıla artarak devam ediyor. Ortakları-
nın üretim öncesi ihtiyaçlarının karşılanması yanında, piya-
sada fiyat dengesinin sağlanması ve ürünlerin pazara ulaştı-
rılmasında da sorumluluk alan Tarım Kredi Kooperatifleri, 
ürün alımları ile yine çiftçilerin ilk adresi oldu.

PANDEMI TARIMSAL ÜRETIMIN 
ÖNEMINI ARTTIRDI

Özellikle küresel pandemi süreci, insanın en temel ih-
tiyacı olan beslenmenin sağlanabilmesi için tarımsal üre-
tim ve gıda arzının ne kadar stratejik öneme sahip oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
tahminlerine göre, 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara 
ulaşacak küresel nüfusun gıda talebinin neredeyse iki ka-

tına çıkması bekleniyor. Buna bağlı olarak, tarladan sof-
raya gıda arz zinciri ülkeler için giderek daha önemli hale 
gelirken, vatandaşın güvenli gıdaya ulaşması büyük önem 
arz ediyor. Bunu sağlamanın ve sürdürülebilir kılmanın 
yolu da tarımda millileşmeden geçiyor. Son yıllarda yerli 
tohum, yerli traktör, yeni sulama projeleri gibi adımlar se-
vindirici gelişmelere sebep oldu.  

GIDA ARZ GÜVENLIĞI KRITIK 
ÖNEMDE 

Tohumdan başlayarak tüm tarımsal girdi süreçlerinde 
adımlarını buna göre atan Tarım Kredi Kooperatiflerinin ta-
rım politikası içinde gıda arz güvenliği öncelikli konulardan 
biri oldu. Gıda arzının yeterli düzeyde sağlanabilmesi, güven-
li gıdalar üretilmesi, üretilen gıdanın en uygun maliyetlerle 
tüketiciye ulaştırılması gibi hususlar gıda arz güvenliğinin en 
temel unsurları arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda yaşandı-
ğı gibi belli ürünlerde arz fazlası ya da noksanlığı yaşanma-
ması, fiyat konusunda da dalgalanmaların önüne geçilmesi 
için üretimde planlamanın yapılması zorunlu hale geldi. Bu 
kapsamda ürün alımlarının hacmini yıldan yıla artıran Ta-
rım Kredi, ürün alımlarına başladığı 2016 yılında 295 milyon 
TL, 2017 yılında 455 milyon TL, 2018 yılında 775 milyon TL, 
2019 yılında 1 milyar 250 milyon TL, 2020 yılında 2 milyar 
360 milyon TL tutarında çiftçilerimizden ürün aldı.

ÇIFTÇIYE GENIŞ ÜRÜN ALIM 
YELPAZESI SUNUYORUZ 

Tarım Kredi Kooperatifleri, 2021 yılı içinde çiftçilerden 
arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze-meyve ve 
kuru üzüm gibi farklı ürün gruplarında birçok tarımsal 
ürünü değer fiyattan aldı. Alınan ürünler, kooperatifle-
rimiz, Tarım Kredi Kooperatif Marketler, işbirliği yapı-
lan sanayi kuruluşları, ulusal ve yerel marketler aracılığı 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 
ürün değerlendirme faaliyetleri ile 
bir yandan çiftçiye destek verirken, 
diğer yandan talep yetersizliği ya-
şanan ürünlerde fiyat dalgalanma-
larını engelleyerek piyasayı regüle 
ediyor. Türkiye genelindeki teşkilat-
lanmış yapısıyla ülke tarımına katkı 
veren Tarım Kredi, ekimden hasat 
dönemine kadar özellikle üreticiye 
verdiği alım garantisi ile de nefes 
oluyor.   

T

Tarladan sofraya üreticinin yanındayızTarladan sofraya üreticinin yanındayız  
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Tarladan sofraya üreticinin yanındayızTarladan sofraya üreticinin yanındayız  

ile piyasaya arz edildi. Bu sayede çiftçilerin pazar kaygısı 
ortadan kalkarken, onlara ekonomik destek sağlandı. Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 2021 yılı itibariyle 1 
milyon 110 bin ton ürün, 3.3 milyar TL bedelle alımı ger-
çekleştirilirken, bu alımların içinde sözleşmeli üretim ise 
54 ilde 376 kooperatifte 7 bin 132 çiftçi ile 837 bin dekar 
alanda yapıldı.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMDE YENI 
DÖNEM 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, sözleşmeli üretim 
kapsamında hububat tohumluğu, dane mısır, silajlık mı-
sır, bakliyat, çeltik, ayçiçeği, susam, yulaf, salçalık doma-
tes olmak üzere birçok üründe çiftçilerimiz ile sözleşmeli 
üretim yapıyor. Bu çerçevede üreticilerin pazar kaygısını 
ortadan kaldırmak, ülkemiz genelinde sözleşmeli üretim 
faaliyetlerini yaygınlaştırmak, üreticilerimizin değişen pi-
yasa koşullarına karşı riskini azaltmak ve tüketicilerimize 
sürdürülebilir ve güvenli ürün temin etmek amacıyla 2022 
yılında sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyet-
lerinde yeni bir model uygulamaya geçti.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMIN PAYI ARTACAK
Özellikle sözleşmeli üretim miktarını yıldan yıla artıran 

kurumumuz, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 
alınan ürünlerde sözleşmeli üretim payının daha da artırıl-
masını hedefliyor. Uygulamaya geçen yeni model ile birlikte 
kooperatiflerimiz ile ayçiçeği, dane mısır ve çeltik ürününde 
üretim sözleşmesi imzalayan üreticilerimize hasat sezonun-
dan sonra teslim ettikleri ürün miktarına göre ayçiçeğinde 
ton başına 300 TL, dane mısır ve çeltikte ise ton başına 130 
TL prim ödemesi yapılacak. Hasat döneminden sonra ürün 
alım fiyatına göre ürün piyasa fiyatının 3 ay içerisinde yüz-
de 40 ve üzerinde artması durumunda üreticiye ödenecek 
prim tutarı da ürün fiyat artış oranında arttırılacak. 

Türkiye’de karpuz üretiminin yüzde 20’sinin yapıl-
dığı Adana’da, tescilli ürünün hasadı soğuk hava-
nın etkisiyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı.

Bu yıl martta yaşanan zirai don nedeniyle zarar gören 
karpuz fidelerinin yerine yenisini eken çiftçiler, örtü altı 
karpuzlarını gecikmeli de olsa hasat edebilmenin mutlu-
luğunu yaşıyor.

Çukurova’da yaklaşık yüzde 70’i örtü altı olmak üzere 
95 bin dekar alanda ekilen karpuzdan bu yıl 630-650 bin 
ton rekolte bekleniyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Te-
kin, Adana’da bu yıl hava şartlarından dolayı hasatta ge-
cikme yaşandığını söyledi.

Karpuz hasadının normalde mayısın ilk haftası baş-
ladığını belirten Tekin, “Bu yıl hava şartlarından dolayı 
hasat mayıs sonunu buldu. Dondan dolayı karpuzda kı-
şın hasar oluştu, ek ekimler yapıldı, gecikmeler yaşandı.” 
diye konuştu.

Tekin, şu an tescilli karpuzda örtü altı hasadın yapıl-
dığını ve temmuz sonuna doğru açık alandaki ürünlerin 
sofralardaki yerini alacağını belirtti.

“KARPUZDA DEKARA 4 TON ÜRÜN 
ALINMAKTA”

Tadı, rengi ve aromasıyla tescilli karpuzun yurt içinin 
yanı sıra ihracatta da aranan bir ürün olduğunu anlatan 
Tekin, şöyle devam etti: “İlimizde üretilen karpuz, genel 
olarak hem iç piyasaya hem de yurt dışı piyasasına arz 
edilmekte. Karpuzun pazara arzında bir aksama olacağını 
düşünmüyoruz. Hem iç piyasanın isteğini hem de ihracat 
talebini karşılayacak durumdayız. Bizim tek temennimiz 
fiyatın çiftçilerimizin kazanacağı şekilde devam etmesi. 
Şu an erken hasat olan karpuzda dekara 4 ton ürün alın-
makta. Karpuzun kalitesine göre de tarlada 3,5-4,5 lira 
arasında fiyatı değişiklik göstermekte. Bu şekilde giderse 
çiftçimiz için iyi bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Çiftçimiz 
bundan mutlu olacaktır. En azından emeğinin karşılığını 
almış olacaktır.”

Karataş ilçesinde 50 dönüm arazisinde karpuz üretimi 
yapan Kamil Kayar, hasada gecikmeli de olsa başladıkla-
rını ve ürünün fiyatından memnun olduklarını söyledi.

Çiftçi Ahmet Kayar da bu yıl 70 dönüm arazisinde kar-
puz ekimi yaptığını belirtti. Şu an fiyatların ve verimin 
iyi olduğunu ifade eden Kayar, emeklerinin karşılığını 
aldıklarını kaydetti.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali 
Tekin: “Karpuzun pazara arzında bir aksama 
olacağını düşünmüyoruz. Hem iç piyasanın isteğini 
hem de ihracat talebini karşılayacak durumdayız”

Tescilli Adana karpuzunda Tescilli Adana karpuzunda 
hasat gecikmeli başladı hasat gecikmeli başladı 
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Tarım ve 
Orman Ba-
kanı Vahit 

Kirişci, “Başkaları 
bizim sırtımızdan 
milyonlarca dolar 
kazanç elde eder-
ken bunun kayna-
ğı bizim endemik 
türlerimiz olduğu halde buralardan eko-
nomik olarak istifade edemeyen bir ülke 
konumundayız. Biz de payımıza düşeni 
alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak 
şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu 
Meclis’imize sunmuş olacağız.” dedi.

Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen Dünya Bi-
yolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği’nde yap-
tığı konuşmada, Türkiye’nin jeostratejik 
konumunun önemine işaret ederek salgın 
döneminde artan lojistik maliyetlerinden 
dolayı ülkenin konumunun fırsata çevril-
diğini belirtti.

Biyoçeşitliliğin ekonomik refaha dö-
nüştürülmesi için çalışmalar yaptıkları-
nın altını çizen Kirişci, “Avrupa’da 15 bin 
tür varsa bunun 12 bini kendi ülkemizde. 
Bunun 3 bin 700 civarında olanı da kendi 
coğrafyamıza ait endemik türlerdir. Baş-
kaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar 
kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim 
endemik türlerimiz olduğu halde buralar-

dan ekonomik olarak istifade edemeyen 
bir ülke konumundayız. Buna bizim son 
vermemiz gerekiyor. Biz de payımıza dü-
şeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda 

taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, 
bunu Meclis’imize sunmuş ve yasalaşma-
sıyla buradaki durumumuzu pozitife çe-
virmiş olacağız.”

Kirişci ayrıca nesli tehlike altında olan 
ve Türkiye’de en son 1974’te görülen 
Anadolu Leoparı’nın yeniden görülmeye 
başlandığını ifade ederek Anadolu Leo-
parı’nın sayıca artırılması için çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi.

13 BIN 404 TÜR TESPIT EDILEREK 
KAYIT ALTINA ALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürü İsmail Üzmez de gelişen sanayi ve en-
düstrinin ekolojik dengeleri bozduğunu be-
lirterek biyoçeşitliliğin korunması için birçok 
konunun Birleşmiş Milletler tarafından takip 
edildiğini bildirdi.

Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından dünya-
nın ender ülkelerinden biri olduğunun altını 
çizen Üzmez, 81 ilde bitki ve hayvan çeşitliliği 
envanterini yaptıklarını anlattı. Üzmez, yapı-
lan çalışmayla 13 bin 404 türün tespit edilerek 
kayıt altını alındığını söyledi.

Anadolu Leoparı’nın foto kapanla kaydedi-
len son görüntülerinin konuklarla paylaşıldığı 
etkinlikte Bakan Kirişci, konuşmaların ardın-
dan endemik türlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Türkiye, endemik türlerin Türkiye, endemik türlerin 
kullanımından pay alacakkullanımından pay alacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: “Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı 
bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Biz de 
payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis’imize sunmuş 
olacağız”
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İzmir’de yaşarken şehir ha-
yatının koşturmacasından 
bunalıp Ağrı’daki köylerine 

dönen Aslan ve Suzan Aydın çif-
ti, doğdukları topraklarda devlet 
desteğiyle hayvancılık yapıyor.

İzmir’de kültür mantarı üre-
ten Aydın çifti, 2015’te Ağrı’daki 
köylerine döndü.

Murat Nehri kenarında bulu-
nan Çakıroba köyüne yerleşen 
ve hayvancılık yapmaya karar 
veren çift, Tarım ve Orman Ba-
kanlığının “Genç Çiftçi Projesi” 
kapsamında hibe olarak 6 bü-
yükbaş hayvan aldı.

Daha sonra Doğu Anadolu 
Projesi (DAP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığına başvuran 
Aslan çifti, buradan aldıkları 
yüzde 50 hibe destekle ahır kur-
du.

Halen 16 büyükbaş hayvan ve 
10 buzağıları bulunan Aydın çif-
ti, geçimlerini süt ve süt ürünleri 
satarak sağlıyor.

“GENÇ ÇIFTÇI 
PROJESI YENIDEN 

BAŞLATILMALI”
Aslan Aydın, huzuru köy yaşa-

mında bulduklarını söyledi.
Aydın, “Şu anda 16 büyükbaş 

hayvanımız ve 10 buzağımız var. 
Geçen yıl 14 tanesini satıp tarla 
aldım. Hayvancılığın getirisi gü-
zel. Destekle yaptığımız ahıra iki 
ay sonra hayvanları bırakacağız. 
Yaklaşık 25 yıl İzmir’de yaşadım ve 
‘Keşke hiç buradan gitmeseydim.’ 

diyorum. Köyde olan rahatlık 
hiçbir yerde yok. Hayvancılığı da 
seviyoruz  çok güzel bir iş.” dedi.

Genç Çiftçi Projesi’nin yeni-
den başlatılmasını isteyen Aydın, 
proje sayesinde çok sayıda kişinin 
memleketine döndüğüne dikkati 
çekti.

Devletin üreticiye uzun vadeli 
kredi vermesi gerektiğini belirten 
Aydın, şunları kaydetti:

“Biz üretime aç insanlarız, üret-
mek istiyoruz. Özellikle Ağrı’da 
hayvancılığın daha da gelişmesini 
istiyoruz. Bu sayede biz de para 
kazanıyoruz. En azından büyük-
şehirlere göçü önlemiş olacağız. 
Çocuklarımız burada daha rahat 
bir yaşam sürerler. İzmir’de de 
evim ve arsam var. Evimi kiraya 
verdim. Köyde çok rahatız, her 
şeyimiz doğal. Tavuğumuz ve ka-
zımız var. Yumurta, süt, peynir ve 
diğer süt ürünlerimiz tamamen 
doğal. Hayvancılığı çok seviyo-
ruz.”

Suzan Aydın da devletin sağla-
dığı destek sayesinde hayvancı-
lığa başladıklarını dile getirerek, 
“Hayvanlarımızın her türlü bakı-
mını yapıyoruz. Sağdığımız sütle 
peynir ve yağ üretiyoruz. Fazla 
kalanı da satıyoruz. Şehir hayatı-
nı bırakıp köye yerleştik. Köyde 
mutluyuz, hayvanlarla uğraşmak 
hoşumuza gidiyor. Köy hayatının 
biraz zorluğu var ama şehir haya-
tından daha güzel. Allah devleti-
mizden razı olsun, bize yardımcı 
oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Genç Çiftçi Genç Çiftçi 
Projesiyle  Projesiyle  
köyler köyler 
yeniden hayat yeniden hayat 
buluyorbuluyor

“Genç Çiftçi Projesi” ile büyükbaş hayvan sahibi 
olan, DAP’tan aldığı destekle de ahır kuran Aslan 
Aydın: “Yaklaşık 25 yıl İzmir’de yaşadım ve ‘Keşke 
hiç buradan gitmeseydim.’ diyorum. Köyde olan 
rahatlık hiçbir yerde yok”
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 2 bin dönüm 
alanda ekimi yapılan ve “karaciğer dostu” olarak bili-
nen enginarların hasadına başlandı.

Pamukova’daki mahallelerde yaşayanların geçim kaynak-
ları arasında yer alan enginar, tarım işçilerinin türlü zah-
metleriyle çeşitli aşamalardan geçtikten sonra tüketiciye 
ulaştırılıyor.

Sabahın ilk ışıklarında tarlalara gelen işçiler, ellerindeki 
bıçaklarla kesim yaptıktan sonra enginarları sırtlarında ta-
şıdıkları küfelere doldurarak tarlanın kenarındaki römork-
lara boşaltıyor.

Çiftçiler tarafından traktörlerle taşındıktan sonra sayımı 
yapılan enginarlar, kamyonlara yüklenerek İstanbul’daki 
hallere gönderiliyor.

Hasadı süren enginardan bu yıl 4 bin ton civarında rekol-
te bekleniyor.

“FIYATI GÜZEL OLURSA ÇIFTÇININ 
YÜZÜ GÜLER”

Fevziye Mahallesi’nde enginar yetiştiricisi İbrahim Öner, 
25 dönüm enginar bahçesinden yaklaşık 60 bin adet enginar 
ürettiğini anlattı.

Ürün fiyatlarının çiftçiyi memnun ettiğini vurgulayan 
Öner, “Geçtiğimiz yıl enginarın tanesi 1,5 liraydı, bu yıl 2-2,5 
lira arasında değişiyor.” diye konuştu.

Öner, rekoltenin iyi olduğunu, fiyatın da güzel olması du-
rumunda çiftçinin yüzünün güleceğini kaydetti.

Pamukova ilçesinde tarım işçilerinin 
türlü zahmetleriyle çeşitli aşamalardan 
geçtikten sonra tüketiciye ulaştırılan 
enginardan, bu yıl 4 bin ton civarında 
rekolte bekleniyor.

Sakarya’da enginar Sakarya’da enginar 
hasadı başladıhasadı başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığına 
bağlı Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) bünye-

sinde faaliyet gösteren Eskişehir’in 
Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım 
İşletmesi, bu yıl ilk kez yetiştirdiği Ana-

dolu merinosu ırkında yüzde 43’lük 
ikiz doğum oranını yakaladı.

Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve 
tiftik keçisi yetiştiriciliğiyle ön plana çı-
kan Anadolu Tarım İşletmesine geçen 
yıl eylül ayında, Polatlı Tarım İşletme-
sinden bin 200 Anadolu merinos ırkı 
anaç koyun, 80 de koç getirildi.

Esenbel mevkisindeki Koyunculuk 
Şubesinde mart ayının başından bu 
yana gerçekleşen doğumlarda 1500 
kuzu dünyaya gözlerini açtı. İkizlik 
oranı yüzde 43’ü bulan doğumların 
ardından “elit sürü” oluşturmak ama-
cıyla küpeleme çalışması yapıldı. 2023 
yılında erkek hayvan damızlık satışına 
başlamayı planlayan Anadolu Tarım 
İşletmesinin bu hizmetinden faydalan-
mak isteyenler, işletmeye başvuruda 
bulunabilecek.

Ağılda bulunan kuzuların, öğlene 
kadar meradan olan koyunların dönü-
şüyle yaşadıkları heyecan ve annelerini 
bulma telaşı görüntülendi.

 “KUZULAR 10-15 
GÜN SONRA SÜTTEN 

KESILECEK”
İşletmenin Hayvancılık Şubesi Şefi 

Mustafa Doğan, Anadolu Tarım İşlet-
mesi Müdürlüğünün 2021 yılının eylül 
ayında Esenbel mevkisinde koyuncu-
luk faaliyetlerine başladığını söyledi.

1200 koyuna katılan koçlarla mart 
ayının başında kuzu doğumlarının 
başladığını ifade eden Doğan, şöyle ko-
nuştu:

“Doğumlar mart ayının sonunda 
tamamlandı. Bu kuzulama oranımız 

yüzde 95 oranında gerçekleşti. İşlet-
memizde 1500 kuzu dünyaya gözlerine 
açtı. İkizlik oranımız yüzde 43 civarın-
da. Şu anda gördüğünüz kuzularımız, 
koyunlarımız meradan geldikten sonra 
emiştirme döneminde yan yana bir-
leştiriliyor. Koyunlar ile kuzular sabah 
saatlerinde ayrılıyor. Koyunlar meraya 
gidiyor. Kuzular ise küçük oldukların-
dan meraya gitmiyor. Sütten kesildikten 
sonra meraya gidecek. Öğle saatlerinde 
meradan dönüldüğünde koyunlar suya 
bırakıldığında kuzuları da onlarla bu-
luşuyor. Yaklaşık 10-15 güne kadar da 
sütten kesilme evreleri tamamlandık-
tan sonra erkek kuzularımızı besiye alıp 
dişi kuzularımızı anneleriyle birlikte 
meraya salacağız.”

 “BU YIL, 
DOĞUMLARDAN IYI BIR 

SONUÇ ALDIK”
Doğan, ikiz, üçüz ve dördüz doğum 

yapan hayvanlara farklı renkli küpe 
taktıklarını belirterek, gelecek yıl çok-
lu doğum yapan hayvanlara daha fazla 
özen gösterip ikizlik oranını artırmayı 
planladıklarını vurguladı.

Özellikle ikiz doğum gerçekleştiren 
koyunlar ile kuzularını tespit ettiklerini 
anlatan Doğan, “Önümüzdeki yıl, ikiz 
doğum yapan koyunlar ile kuzulardan 
daha iyi sürü yapmak için elit sürü oluş-
turacağız. Bu yıl doğumlardan iyi bir 
sonuç aldık. Gelecek sene erkek hayvan 
damızlık satışına başlamayı düşünüyo-
ruz. Talep eden çiftçimiz gelip bize baş-
vurup, birim baş olarak kendisi seçerek 
hayvanına götürebilir.” diye konuştu.

Anadolu merinosunda Anadolu merinosunda 
yüzde 43 ikizlik oranıyüzde 43 ikizlik oranı

Eskişehir’de bulunan Tİ-
GEM’e bağlı Anadolu Tarım 
İşletmesi, ilk kez bu yıl ye-
tiştirdiği Anadolu merinos 
ırkında, gelecek yıl erkek 
hayvan damızlık satışına 
başlamayı planlıyor. İşlet-
menin Hayvancılık Şubesi 
Şefi Mustafa Doğan: “Yak-
laşık 10-15 güne kadar 
da sütten kesilme evrele-
ri tamamlandıktan sonra 
erkek kuzularımızı besiye 
alıp dişi kuzularımızı anne-
leriyle birlikte meraya sala-
cağız.” dedi.
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Ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri olan domates, yetiştiriciliği yapılan bölgelerde çiftçimizin 
önemli gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Sanayilik tip domates ülkemizde Ege, Marmara,  
İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Sanayilik Domates Tarımı HAZIRLAYAN
HAZIRLAYAN

Ülkemizin iklim şartlarının bu sebzenin yetiştirilmesi 
için çok uygun oluşu bu sebzeyi işleyecek sanayinin 

1970’li yıllardan itibaren hızla kurulması, domates üretimi-
ne yönelimi hızlandırmış ve ülkemiz domates üretiminde 
üretim miktarı ve ürün kalitesi anlamında dünyada 3. sı-
rada yer almayı başarmıştır. Sanayilik olarak yetiştirildiği 
gibi taze olarak, domates suyu, ketçap, turşu, dondurularak, 
parça domates veya kurutularak da tüketilebilmektedir.

Toprak İsteği
Domates bitkisi çok seçici olmamakla beraber süzek, or-

ganik maddece zengin, su tutma kabiliyeti iyi, tınlı toprak-
lardan hoşlanır. Kumlu-tınlı topraklarda erkencilik gösterir. 
Killi ağır topraklarda bitki gelişmesi daha yavaş ancak bitki 
sürekli olarak gelişip yeni sürgünler meydana getirdiğinden 
verim daha yüksek olur. Domates pH 5,5-7 olan topraklar-
da daha iyi yetişir. pH derecesi 7’nin üzerindeyse 30-50 kg/
da kükürt uygulanabilir.

İklim İsteği
Domates ılık ve sıcak iklimlerden hoşlanır. Güneşli sıcak 

iklimlerde meyveleri şekerce zengin, renkleri koyu olurlar. 
Yaz mevsimi serin ve çok bulutlu geçen yerlerde tam olgun-
laşmazlar. -2 °C sıcaklıkta domates bitkisinin gelişimi durur. 
Bundan dolayı ilkbahar donları geçmeden fideler dışarı çı-
karılmamalıdır. Domatesler en iyi gelişimlerini 15-25 °C ara-
sındaki sıcaklıklarda gösterirler. 30 °C’nin üzerindeki sıcak-
lıklarda da bitki gelişmesi devam eder fakat döllenme olmaz, 
çiçekleri dökülür, çekirdeksiz küçük meyveler meydana gelir. 
Domatesin büyüme döneminde yüksek nem olumlu etki ya-
parken, meyve olgunlaşması döneminde de yüksek sıcaklık ve 
nemle birlikte hastalık ve zararlıların artmasına yol açabilir.

Toprak Hazırlığı
Domates yetiştiriciliğine önce toprak hazırlığı ile başlanır. 

Sonbaharda çiftlik gübresi toprağa verildikten sonra pulluk, 
çizel gibi toprak işleme makinalarıyla derin toprak işlemesi 
gerçekleştirilir. Toprak kesekli olarak bırakılır. İlkbahar ayla-
rında bu işlem tekrarlanır. Daha sonra diskaro ile toprak işle-
me yapılarak kesekler parçalanır ve dikime hazır hale getirilir.

Sulama Yöntemi
Sulama, karık veya damla sulama yöntemi ile yapılabilir. 

Sulama ile gübrelemenin birlikte yapılabilmesi avantaj-
larından ötürü damla sulama yöntemi tercih edilmelidir. 
Çimlenmeden veya şaşırtmadan sonra gelişme dönemi bo-
yunca sulamadan kaçınmak gerekir. Bu dönemde yapılacak 
sulama bitkinin daha çok boylanmasına sebep olacağı için 
bitki mahsule geç yatar. Bu dönemde çapalama ile mevcut 
suyun kullanılmasına çalışılmalıdır. Havaların çok sıcak ve 
kurak gitme durumunda sulama yapılabilir. İlk meyve gö-
rüldükten sonra sulama önemli hale gelir. Sulama toprak 
neminin en iyi seviyede tutulmasını sağlayacak şekilde ik-
lim şartlarına ve toprak yapısına göre 5-10 günde yapılabi-
lir. Sabah ve akşam saatlerinde yapılacak sulama ile suyun 
bitki yapraklarıyla temas etmemesine dikkat edilmelidir. 

Fide Dikim Yöntemi
Domates fidelerinde tarlaya dikim için en uygun fide bü-

yüklüğü, fidelerin 15-20 cm uzunluk ve kurşun kalem ka-
lınlığını aldığı zamandır. Tarlaya dikim elle veya makineli 
olarak yapılabilir. Domates fidelerinin tarlaya dikiminde 
dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir. 

• Fidelerin yerlerine dikimi, donlar geçtikten sonra ya-
pılmalıdır.

• Toprağın tavlı olmasına dikkat edilmelidir.
• Dikim sabahın erken saatlerinde veya akşam serinliğin-

de yapılmalıdır.

• Dikim yapılırken fidelerin ilk yapraklarının toprak üs-
tünde kalmasına dikkat edilir ve kök boğazı 1-1,5 cm top-
rakla örtülür ve toprakla bastırılmalıdır. Hemen can suyu 
verilmelidir.

Domates yetiştiriciliğinde sıra arası ve sıra üzeri bırakıla-
cak aralıklar çeşidin sırık veya yer çeşidi oluşuna, büyüme 
ve yayılma kuvvetine, toprak şartlarına ve yapılacak bakım 
işlerinin elle veya makineli olarak yapılmasına göre değişir. 
Ülkemiz şartlarında sıra araları yer domateslerinde 80-125 
cm, sırık çeşitlerinde 75 cm, sıra üzeri mesafeler ise yer çe-
şitlerinde 60 cm, sırık çeşitlerinde ise 50 cm olarak bırakıl-
malıdır. Fideler doğu-batı yönünde hazırlanan karıkların 
güney kısımlarına, kuzey-güney yönünde hazırlanan ka-
rıkların doğu tarafına dikilmelidir.

Toprak Düzenleyiciler 
Geniş alanlarda domates yetiştiriciliğinin yapıldığı yerler-

de düşük çıkan organik madde miktarını yükseltmeye yö-
nelik olarak organik madde ve humik-fulvik asit içeren top-
rak düzenleyici ürünler, fide dikiminden önce kullanılabilir. 

Tablo 1: Toprak düzenleyici uygulama programı

Domates Bitkisinde Bitki Besleme 
Bitki beslemeye başlamadan önce domates yetiştirilecek 

alanlardan toprak numunesi alınıp toprak analiz labora-
tuvarlarında analiz yapıldıktan sonra gübreleme programı 
oluşturulmalıdır. Bilinçli bitki beslemenin temelini toprak 
analizine göre gübreleme oluşturur.

Domates bitkisinin topraktan kaldırdığı saf besin madde-
si miktarları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Sanayilik Domates bitkisinin topraktan kaldırdı-
ğı saf besin elementi miktarları (kg/da) ‘‘ortalama 8.000 kg/
da verim için’’ 

Taban Gübrelemesi
13.24.12.+(10SO3)+ME
6 çeşit besin maddesi ile tüm bitkiler için dengeli besin 

kaynağıdır. Yapısında azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra 
ürün miktarının artmasına etki eden kükürt, sürgün ve mey-
ve sayısını artıran çinko, yeşil aksamın gelişmesine katkıda 
bulunan demir gibi elementleri de ihtiva eder. Bitkinin kuv-
vetli kök oluşturmasını, sağlıklı bir şekilde büyümesini ve raf 
ömrü uzun domateslerin elde edilmesini sağlar. Domates 
alanlarında başlangıçta taban gübresi olarak kullanılır.

Tablo 3: 13.24.12.+(10SO3)+ME uygula-
ma programı

Damlamadan Gübreleme
Domates bitkisinde damlamadan gübreleme, fide döne-

mi, gelişme dönemi ve olgunlaşma dönemi olmak üzere 3 
farklı dönemde yapılabilir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu temel 
bitki besin elementleri düşünüldüğünde damla sulama 
sisteminden uygulanacak gübreleme programı Tablo 4’te 
belirtildiği gibidir. Tabloda önerilen miktarlar dönemdeki 
sulama sayısına bölünerek verilmelidir.

Tablo 4: Sanayilik domateste damlamadan gübreleme 
önerileri

PZn-Smart, azot, fosfor, çinko ve bor bit-
ki besin elementlerini içeren sıvı bitki besi-
nidir. Fosfor ve çinkonun mükemmel uyu-
mu, kuvvetli kök ve tomurcuk oluşumunu 
aynı zamanda düşük sıcaklıklarda dahi çi-
çeklenme ve meyve gelişiminin sağlıklı ve 
düzenli olmasını sağlar. Topraktaki azot, 
fosfor, çinko ve bordan yeterince faydala-

namayan, noksanlık nedeniyle büyüme ve gelişme geriliği 
gösteren bitkiler için kullanılır.

PCa-Smart, Fosfor, azot ve kalsiyum 
kaynağı olarak kullanılabilecek sıvı bir 
üründür. PCa-Smart’ın ön plana çıkan 
özelliği fosfor, azot ve kalsiyumu bir arada 
bulundurmasıdır. Ürün içeriğindeki nitrat 
azotu bitkilerin ilkbahar ve sonbahar gibi 
geçiş mevsimlerinde tercih etmiş olduğu 
azot formu olması sebebiyle vejetatif ge-

lişmede üstünlük sağlar. Kış koşullarından ilkbahara geçiş 
döneminde bitkilerin iletim demetlerini açarak kalsiyum 
alınımını hızlandırır. Çiçek sapını kuvvetlendirdiği gibi çi-
çek tutumunu arttırır. Çiçeklenme dönemi öncesinde kul-
lanımı bitkinin kalsiyumdan faydalanma hacmini artırır.

Yapraktan Gübreleme
Sanayilik domateste fide dönemi ve gelişme dönemi ol-

mak üzere iki farlı dönemde yapraktan gübreleme yapılabilir.
Tablo 5: Sanayilik domateste yapraktan gübreleme önerileri
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Uygulama zamanı Toprak düzenleyici çeşitleri             Önerilen miktar  
                    (kg-litre/da)
Fide dikim öncesi  K-Humat, Humas-15, Humas-12  2-4

Uygulama zamanı          Gübre cinsi             Önerilen miktar
Fide dikim öncesinde        13.24.12.+(10SO3)+ME         50 kg/da

        Azot (N)  Fosfor (P)  Potasyum (K)
          24    17    30

UYGULAMA ZAMANI       GÜBRE CİNSİ        ÖNERİLEN MİKTAR
                              MAP                  4 kg/da  

     Fide dönemi                 10.30.10.+ME                   1 kg/da
                 Micro             1 lt/da
                    Nitrofert   20 kg/da
                  Magsul  5 kg/da
Gelişme dönemi                 PZn-Smart  2 lt/da
                  PCa-Smart   2 lt/da
                  16.8.24+(2MgO)+ME 3 kg/da
                 Potasyum Nitrat  23 kg/da
                  UAN32+ME  17 lt/da
Olgunlaşma dönemi                 10.5.40+ME  7 kg/da 
                  Nitramag                          10 kg/da
                 Potasyum Sülfat   20 kg/da 

UYGULAMA ZAMANI       GÜBRE CİNSİ        ÖNERİLEN MİKTAR
                              10.30.10.+ME  200-300 g/da
Fide Dönemi                   Çinko 5 Forte  200 cc/da
                    Bor-8  100 cc/da
                    10.5.40.+ME  250 g/da
Gelişme Dönemi                   Combi Plus  150 g/da
                    Forceful Aminoasit 100 cc/da






