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Hedef 
1,5 Milyar TL

Sözleşmeli 
Üretimde

600 kooperatif 
ve 15 bin çiftçi ile 
sözleşmeli üretim

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün 
değerlendirme ve sözleşmeli üretim faali-
yetlerini pandemi koşulları altında aralıksız 
sürdürüyor. Bahar mevsimiyle birlikte Türki-
ye’nin dört bir yanında üretim heyecanı baş-
larken, Tarım Kredi Kooperatifleri 1,5 milyar 
TL’lik sözleşmeli üretim alım hedefiyle üre-

timden satışa çiftçinin yanında yer alıyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri 2021 yılında; 1 
milyon 250 bin dekar alanda, 600 koope-
ratifi ve 15 bin çiftçi ile sözleşmeli üretim 
yapmayı planlarken, bu kapsamda 700 bin 
ton ürünün 1,5 milyar TL bedelle üreticiler-
den alınması hedefleniyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına göre, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri 2020 yılı listesinde Tarım Kredi Yem, 
GÜBRETAŞ ve Tarım Kredi Birlik şirketleriyle yer aldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, 7316 sayılı Ka-
nun kapsamında olmayan, 31.12.2020 tarihi itibariy-
le idari takip hesaplarında bulunan kredi alacakları-
na defaten ödeme kolaylığı sağlandı.

Tarım Kredi 3 şirketiyle 
İSO 500 listesinde

Tarım Krediden 
üreticiye ödeme kolaylığı 

Hayvancılığa TAREKS 
katkısı

§ 11’de § 8’de

Hayvancılık sektörünün öncü kuruluşu TAREKS Hay-
vancılık, inovasyon, ar-ge faaliyetleri, hayvan ıslahı, 
besleme ve yetiştiricilik konularında yaptığı çalışmalar-
la ülke hayvancılığının gelişimine katkı sağlıyor. § 21’de

§ 12’de
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Köksal Kacır ve Genel 

Müdür Dr. Fahrettin Poyraz; Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve Denetçiler, Genel Müdür 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Bölge Mü-
dürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, Birim 
Müdürleri ve şirket yöneticileri ile internet 
üzerinden video konferansla bir araya ge-
lerek çalışanların bayramını kutladılar.

Tarım Kredi ailesinin geçmiş Ramazan 
Bayramını tebrik eden Merkez Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, “Rab-

bim ailelerimizle beraber, nice bayramlara 
eriştirsin inşallah. Bu korona hastalığını en 
kısa zamanda üzerimizden kaldırsın. Hep 
beraber kucaklaşacağımız, güzel bayram-
lar yaşarız inşallah. Böyle büyük bir ailenin 
bir ferdi olduğum için büyük memnuniyet 

duyuyorum. İnşallah hep güzel işlerde bir 
araya geliriz” dedi.

Çalışanların ve yakınlarının bayramını 
tebrik eden Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, yaptığı 
konuşmada, pandemi sürecinin ülkemiz 
açısından, dünya ülkeleri açısından inanıl-
maz riskler doğurduğuna işaret ederek, şöy-
le konuştu: “Bu süreçte bir kısım sektörlerin 
vazgeçilmez olduğu, bu sektörlerin insanlı-
ğın tarihinden belki kıyamete kadar da vaz-
geçilmeyecek olduğu ortaya çıktı. Bizim ta-
rım ve gıda sektörü de bu sektörlerden biri.

Gönül ister ki bir arada olalım ve bayram-
laşmaları, kendi kültürümüze uygun, yüz 
yüze, tokalaşarak, hatta sarılarak yapalım. 
Ama aşağı yukarı bir yılı geçen bu pandemi 
sürecinde maalesef bayramlaşmamızı dijital 
ortamda yapmak durumundayız. 

Bu süreç iş yapma biçimlerimizi değiş-
tirdi. Bir takım zorluklar ortaya çıkarırken, 
değişen iş yapma biçimlerimiz açısından 
bir takım kolaylıkları da sağladı. Aslında 
şu an yaptığımız da bu. Mekan ayrı da olsa, 
Türkiye’nin dört bir tarafından onlarca ar-
kadaşımızla aynı kare etrafında, aynı anı 
paylaşabiliyoruz. İş yapma anlamında da 
sürat kazandık. Ama diğer taraftan da tela-

fisi mümkün olmayan kayıplara da yol açtı. 
Başta Kütahya Bölge Müdürümüz Özkan 
İnci Bey olmak üzere, Balıkesir Bölge Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Fayik Avcı Bey ve 
pek çok arkadaşımızın en yakınlarından bu 
süreçte vefat edenler oldu. Kendilerine Ce-
nabı Hak’tan gani gani rahmet diliyorum. 
Bu hastalığı, bu sıkıntıyı ziyadesiyle yaşa-
yan arkadaşlarımız oldu. Onlara da geçmiş 
olsun diyorum. Neticede zor bir dönemden 
geçiyoruz. Bu dönemde de Tarım Kredi Ko-
operatifleri üzerine düşen sorumluluğu ye-
rine getirecektir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ola-
rak güzel bir birlikteliğimiz var. Bu birlikte-
liğimizi çok hızlı bir şekilde de hizmete dö-
nüştürebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 
süreçte gayretimizi biraz daha artırmamız 
gerekiyor. Kurum olarak çok daha iyi olaca-
ğız. Yeter ki biz kendimizin, birlikteliğimizin 
kıymetini bilelim. Birlikte hareket ettiğimiz 
zaman da ülkeye, insanlarımıza vereceğimiz 
faydanın da maksimum seviyede olacağına 
inanıyorum. Bu vesileyle, birbirimizden 
uzak kalmış olsak da hatta en sevdikleri-
mizden ayrı kalmış olsak da yaşadığımız bu 
bayramı inşallah daha güzelleriyle yaşamak 
dileğiyle tekrar tebrik ediyorum.”

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde Ra-
mazan Bayramının 
ardından personelle 
bayramlaşıldı. Bayram-
laşma programı, Kovid 
19 önlemleri kapsa-
mında internet üzerin-
den video konferans 
yoluyla gerçekleştirildi.

Tarım Kredide bayramlaşma programıTarım Kredide bayramlaşma programı
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır 
ve Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz’ın Merkez Birliği kuruluş yıldönümü mesajları:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kurulduğu günden bu yana ülkemizde koopera-
tifçiliğin lokomotifi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin kalkınması için 
tarım sektörünün tüm paydaşlarıyla el ele vererek, gayretli çalışmalarımızı sürdürecek, 

çiftçilerimizin güven kapısı olmaya devam edeceğiz.
Bir buçuk asırlık tecrübesiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Merkez Birliği, 17 Bölge 

Birliği, 1.618 kooperatif, 197 hizmet bürosu, 19 iştiraki, 10 bin çalışanı ve 800 bin ortağıyla ülke 
tarımının en büyük destekçisi durumundadır. Ülke genelinde 36 bin 730 yerleşim yerinde ortak-
larımızdan aldığımız güçle, ortaklarımızın ve ülke tarımının gelişmesi için 158 yıldır çalışıyoruz.

Küresel salgın sürecinde bir kez daha görüldü ki özellikle bu dönemler, gıda ihtiyacını ken-
di karşılayabilen ve ürün çeşitliği olan ülkeler açısından daha kolay geçerken, bu imkânlara 
sahip olmayan ülkeler açısından sancılı geçmektedir. İşte tam da bu şartlar altında üretimi 
aksatmayarak tarladan soframıza ürün getiren ortaklarımızın her türlü ihtiyacını en uygun 
şartlarda ve kalitede karşılamanın öneminin bilincindeyiz.

Göreve geldiğimizden bu yana Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiler için, ortaklarımızın da 
Tarım Kredi için ne kadar büyük bir önem taşıdığına birçok kez tanık oldum. Kurumumuzun var-
lık sebebi olan ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla 
başladığımız gayretli çalışmalarımızı, önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı-
mız olmak üzere tarım sektörüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde sürdüreceğiz.

Dinamik bir yapı arz eden tarım sektörü şüphesiz ki her geçen gün değişime uğramak-
tadır. Özellikle ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını koşulları altında 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak biz de değişimlere ayak uydurarak, kendimizi mevcut 
şartlara göre yeniliyor, kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi ve özellikle küçük ve orta dü-
zeydeki üreticilerin desteklenmesi için ortaklarımıza her türlü kredi ya da tarımsal girdi 
imkânını sunmaya çalışıyoruz.

Bizlere bu çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada ortak çalışma-
lar yaptığımız paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu duygu ve düşüncelerle; Merkez 
Birliğimizin kuruluş yıldönümünü kutlar, mesai mefhumu gözetmeksizin birim Koopera-
tiflerimizde, Bölge Birliklerimiz ile Merkez Birliğimizde canla başla çalışan tüm çalışanları-
mıza ve değerli ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Köksal KACIR
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Ortaklarımızın memnuniyetini 
sağlamak öncelikli hedefimiz

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak tarımın gerek ülkemiz gerekse dünya için 
daha stratejik önem kazandığı bugünlerde, köklü tarihimizden güç alıp ülke tarımı-
nın öncü kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kovid-19 küresel salgın sürecinde tarladan sofraya gıda arz zinciri ülkeler için giderek 
daha önemli hale gelmiştir. Tarımsal üretimin, dolayısıyla gıda arz güvenliğinin bu denli 
hayati bir öneme sahip olduğu bir dönemde Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak 
kendimizi bu önemli konuda sorumlu hissediyor ve tohumdan başlayarak tarladan sofra-
ya bu süreçte gerekli adımları atıyoruz.

Gıda arzının yeterli düzeyde sağlanabilmesi, güvenli gıdalar üretilmesi, üretilen gıdanın en uy-
gun maliyetlerle tüketiciye ulaştırılması gibi hususlar gıda arz güvenliğinin en temel konularıdır. 
Belli ürünlerde arz fazlası ya da noksanlığı yaşanmaması, fiyat konusunda da dalgalanmaların 
önüne geçilmesi için üretimde planlamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Tarım Kredi olarak 
bu konunun önemine vurgu yapıyor ve çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Bu bilinçle ürün de-
ğerlendirme faaliyetlerini artırmak ve sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye 
uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer almaktadır. Üretici ile tüketici arasında köprü 
olma noktasında yapılanmamızı sürdürürken, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ile de sene sonu-
na kadar 500 şubeyle vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

Tarım sektörünün önemli aktörleri arasında yer alan Kurumumuzun bu başarısında, gecesini 
gündüzüne katan, zor şartlarda ekmeğini topraktan çıkaran üretici ortaklarımız ile birlikte onların 
her ihtiyacında yanlarında olan uzman, yetkin ve fedakârca çalışan bütün personelimizin emeği 
de çok kıymetlidir.

Kuruluşu, Osmanlı döneminde 1863 yılında oluşturulan Memleket Sandıkları’na dayanan Ta-
rım Kredi Kooperatifleri, ülkemiz ve dünya için tarımın stratejik önemini kavramış ve sektörün 
en büyük öncü kuruluşu olarak bugün ülke tarımının iftihar kaynaklarından biri haline gelmiştir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 158 yıldır üretimin her aşamasında ortağının, çiftçinin 
bizzat sahada yanında yer alan bir Kurum olarak ülke tarımı ve çiftçilerimiz için tüm gücüyle 
çalışmaktadır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi olarak nice uzun yıllar, ortaklarımıza 
ve emektar çiftçimize destek olmak temennisi ile Türkiye’mizin en büyük çiftçi ailesi Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum.

Dr. Fahrettin POYRAZ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Genel Müdürü

Ülke tarımı ve çiftçilerimiz için 
tüm gücümüzle çalışıyoruz





HABER6 HAZİRAN 2021

ürkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Ta-
rım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden 
Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık 
bünyesinde faaliyet gösteren Kooperatif 
Market’in 275. şubesi Niğde’de açıldı. Tö-
rene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde 
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK 
Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, 
AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa 
Takımcı, Genel Müdür Yardımcısı Davut 
Arpa, Konya Bölge Müdürü Fatih Zeke-
riya Yerlikaya, Tarım Kredi Pazarlama ve 
Marketçilik A.Ş. Genel Müdür Yardım-
cısı Metehan Aydın, şirket yöneticileri, 
çalışanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Şahinali Mahalle-
si’ndeki marketin açılışında, çiftçi kuru-
luşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
mağazasının Niğde’de açılmasından dolayı 
mutluluk duyduğunu söyledi.

Mağaza sayesinde çiftçilerin ürünlerini 
doğrudan tüketiciyle buluşturabileceğini 
belirten Şimşek, “Mağaza ilimiz ekono-

misine ve istihdamına büyük katkılar sağ-
layacak. Bu tür mağazalar, piyasa için bir 
denge unsuru olacak ve rekabeti getirerek, 
daha kaliteli ve fiyat yönünden uygun 
ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlaya-
cak.” diye konuştu.

“TARLA VE SOFRA 
ARASINDAKI KÖPRÜ”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da 
açılışta yaptığı konuşmada, bir yandan 
üreticinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını 
karşılarken diğer taraftan da muhtelif 
sektörlerde faaliyet gösteren şirketler 

marifetiyle ülke ekonomisine katma de-
ğer sağladıklarını belirtti.

Pazarlama ve marketçilik şirketi özelin-
de en çok ihtiyaç duyulan köprülerden bi-
rini inşa ettiklerini vurgulayan Arpa, şun-
ları kaydetti: “Bu tarla ve sofra arasındaki 
köprü. Bir yandan bu köprüyü inşa eder-
ken öbür yandan üreticinin ürettiği ve 
kendi tesislerimizde işlediğimiz güvenilir 
gıdayı tüketicimizle buluşturmaya gayret 
ediyoruz. Özellikle dönemsel olarak gıda 
fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan 
tüketicimizi korumaya çalışıyoruz. Baş-
langıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük 
şehirlerde teşkilatlanarak ilk mağazasını 

2017 yılında açan Tarım Kredi Kooperatif 
Market, vatandaşlarımızın da teveccühü 
ile hızla büyüyor. 2020 yılı sonunda 162, 
2021 yılının ilk beş ayında ise 113 mağaza 
açtık. Bugün itibarıyla Niğde’de açtığımız 
mağazayla 34 ilde 275’inci mağazamızı 
açmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın talimatıyla yılsonuna kadar raka-
mımızı 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu 
anda o rakama uzak değiliz.”

 Konuşmaların ardından marketin açı-
lışı yapldı.

Bu arada Tarım Kredi Kooperatif Market 
şube sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 285’e 
ulaştı.

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 
275’inci şubesi Niğde’de açıldı

T

Üretici ve tüketici arasında 
köprü görevi gören Tarım 
Kredi Kooperatif Market, hiz-
met ağını büyütmeye devam 
ediyor. Yıl sonuna kadar 500 
market hedefiyle çalışmaları-
nı sürdüren Kooperatif Mar-
ket’in 275. şubesi Niğde’de 
düzenlenen törenle hizmete 
açıldı.
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Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri iştiraki olan teknolo-
ji şirketi Tarım Kredi Bilişim 
ve İletişim Hizmetleri Sana-
yi ve Ticaret A.Ş. (TARNET) 
tarafından yerli ve milli im-
kanlarla geliştirilen Zirai 
İnsansız Hava Aracı (ZİHA) 
ile yapılan ilaçlamalardan 
olumlu sonuç alındı. TAR-
NET Genel Müdürü Huzey-
fe Yılmaz, Ar-Ge çalışmala-
rıyla ZİHA’ları geliştirmeye 
devam ettiklerini açıkladı.

Tarımsal ilaçlamada ZIHA dönemi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işti-
raki olan teknoloji şirketi Tarım Kredi 
Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. (TARNET) tarafından yerli 
ve milli imkanlarla geliştirilen Zirai İnsansız 
Hava Aracı (ZİHA) ile yapılan ilaçlamalar-
dan olumlu sonuç alındı. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sam-
sun Bölge Birliği, TKDK’nin desteğiyle TAR-
NET’in geliştirdiği ZİHA’lardan 8 adet aldı.

TARNET’in yerli ve milli imkanlarla geliş-
tirdiği ZİHA ile Samsun ve Çorum’da çeltik 
tarlaları başarıyla ilaçlanırken, Ordu’da da fın-
dık bahçesinde ilk test başarıyla tamamlandı.

ÇIFTÇILERIN 
ZIHA’LARA ULAŞIMI 

KOLAYLAŞTIRILACAK
TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, 

Ar-Ge çalışmalarıyla ZİHA’ları geliştirmeye 
devam ettiklerini ve Çiftçi Destek Platformu 
ile çiftçinin ZİHA’ya ulaşımını kolaylaştıra-
caklarını söyledi.

Böylelikle uçuş öncesi, sırası ve sonrasında 
alınan verilerle daha verimli bir ilaçlama yapı-
labileceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Daha önce birçok saha testini başarıyla 
gerçekleştiren Türkiye’nin ilk insansız zirai 
hava aracı olan ZİHA, TKDK ile atılan imza-
lar sonrasında ilk kez Ordu’da fındık bahçe-
sini ilaçlamak için havalandı. Genel uçuş test 
programının ilkini 2020 yılının Mayıs ayında 
Samsun’un Bafra ve Terme ilçelerinde çel-
tik tarlaları üstünde gerçekleştiren ZİHA’lar, 
bu yıl nisan ayının başında ikinci pilot ticari 
uçuşunu yine çeltik üzerinde Çorum’un Do-
durga ilçesinde yaparken, Ordu’da da fındık 
bahçesinde ilk uçuşunu ve ilaçlamasını ger-
çekleştirmiş oldu.”

Yılmaz, ZİHA ilaçlamasıyla çeltikte dönüm 
başı ortalama 800 kilogram verim elde edil-

diğine dikkati çekerek, “Konvansiyonel ilaçla-
ma aşamasında bu miktar yüzde 3 ile 5 arası 
bir oranda zayi olmaktadır. ZİHA bu fireyi 
ortadan kaldırmakta ve uygulanacak ilaçları 
daha optimum dağıttığından dolayı ilaç ma-
liyetlerinde de önemli miktar ve tutarda dü-
şüş meydana getirmektedir. Fındık ve diğer 
bölgesel ürünlerimizde de bunları görmeye 
başladık, yakın zamanda elde ettiğimiz veri-
leri kamuoyu ile paylaşacağız.” diye konuştu.

ZİHA ile ilaçlama denemelerini Amasya, 
Burdur, Adana, Şanlıurfa ve Bursa’da mısır 
ve meyve bahçelerinde sürdürdüklerini ve 
başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini 
söyleyen Yılmaz, ZİHA ilaçlamasını koope-
ratiflerin desteğiyle ülke geneline yaymayı 
hedeflediklerini bildirdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge 
Müdürü Erol Aydın da TARNET’in ZİHA pi-
lotları tarafından yürütülecek operasyonlarda, 
üreticilerin ortağı oldukları kooperatife gide-
rek randevu kaydı oluşturabileceklerini belirtti.

Aydın, ilaçlamaya konu olan arazilerde 
ilaçlama hizmetinin yerine getirileceğini be-
lirterek,  üreticilerin ilaçlama hizmetini 
peşin veya kredili olarak ödeme imkanı 
olacağını kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, 
7316 sayılı Kanun kapsamında olmayan, 
31.12.2020 tarihi itibariyle idari 
takip hesaplarında bulunan kredi 
alacaklarına defaten ödeme 
kolaylığı sağlandı.

Tarım Krediden üreticiye Tarım Krediden üreticiye 
ödeme kolaylığıödeme kolaylığı  

Söz konusu öde-
me kolaylığı 

kapsamında bulunan 
ortakların 31 Temmuz ta-

rihine kadar Kooperatiflere 

müracaat etmeleri halinde, vade 
tarihinden ödeme tarihine kadar 
yıllık %18 oranında faiz uygulana-
rak hesaplanan tutarı defaten öde-
melerine imkân tanındı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
kendi olanaklarıyla sağladığı defaten 
ödeme kolaylığı ile 7316 sayılı Kanun 
kapsamı dışında kalan ortaklar da 
indirim imkânına sahip olacak. 
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arım Kredi Kooperatifleri bir yandan ül-
kenin pandemi koşulları altında geçirdiği 
bu zorlu dönemde tarımsal üretimin aksa-
maması için faaliyetlerini sürdürürken, bir 
yandan da kurulan “kurumsal işbirlikleri” 
çerçevesinde kurum ve kuruluşların ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere talep 
ettiği erzak paketlerini tedarik etti.

VEFA SOSYAL DESTEK 
GRUPLARIYLA ORTAK 

ÇALIŞILDI
Aynı zamanda Kovid-19 salgını ne-

deniyle başlatılan yardım çalışmala-

rı kapsamında kurum ve kuruluşların 
Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 
ulaştırılan erzak paketi talepleri de yine 
Tarım Kredi tarafından tedarik edildi. 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, “ka-
litenin üreticisi doğallığın güvencesiyiz” 
prensibi ile hareket ederek Ramazan ayı-
nın bereketini sevdikleri, ihtiyaç sahiple-

ri ve çalışanları ile paylaşmak isteyen kişi, 
kurum ve kuruluşlar için çiftçimizin el 
emeği ile ürettikleri yerli, katkısız ve do-
ğal ürünlerden hazırladığı 500 bin adet 
Ramazan erzak paketini 445 bin adedi 
kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla tüketi-
ciyle buluşturdu.

ALIŞVERIŞ KARTLARI 
BIR ILK OLDU

Erzak paketleri hem kurumsal anlam-
da paydaşlar hem de teşkilat birimleri ile 
iştirak şirketlerin ortaklaşa çalışmalarıy-
la memleketin dört bir yanındaki bele-
diyeler, valilikler, sosyal yardımlaşma 
vakıfları gibi yaklaşık 300 kurum ve ku-
ruluşa yoğun bir şekilde sevk edildi. Ya-
pılan bu sevkiyatlar ile birlikte bu yıl ilk 
kez ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 
hem kurumlara hem de hayır sahibi va-
tandaşlara “alışveriş kartları” sunulmuş 
ve bundan sonraki süreçte de sunulmaya 
devam edecek.  

ÜRETICININ 
ÜRÜNÜ RAMAZAN 

SOFRALARINDA 
Vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıda-

ya ulaşması için tarladan sofraya üretim 
zincirinin her aşamasında sorumluluk 
üstlenen Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri, kurumsal misyonu gereği ortaklarını, 
çiftçileri tarımsal ürünlerinin pazarlan-
ması aşamasında da yalnız bırakmadı-
ğını, verilen her erzak paketi siparişinin 
ortaklardan alınan mahsulün artmasına 
vesile olduğunu bir kez daha göstererek 
yaklaşık 500’er ton nohut, fasulye, pirinç, 

mercimek, buğday, ayçiçeği, domates, çay 
ve zeytine katma değer kazandırılmasını 
sağladı. Kooperatiflerin gayreti ile bundan 
sonraki süreçte de hem yeni kurumsal iş-
birlikleri kurularak hem de kurumların ve 
vatandaşların erzak paketi tedariklerine 
devam edilerek, çiftçilerin daha fazla ürü-
nünün sofralarda tüketiciyle buluşması 
sağlanacak.

KURUMSAL SATIŞTA 
HEDEF 1 MILYAR TL 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz, ortaklarının bin bir emekle ürettiği 
ürünlerin pazara ulaşmasında kurumsal 
işbirliklerinin önemine dikkat çekerek, 
şunları kaydetti: “Kışladan yurtlara, ka-
liteli ve yerli çiftçi ürünlerini halkımızla 
buluşturarak adeta üretici ile tüketici 
arasında köprü oluyoruz. Kurumsal satış 
faaliyetlerimiz çerçevesinde Milli Savun-
ma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü, Kredi Yurtlar Kurumu, bakanlıkların 
il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, 
cezaevleri olmak üzere halihazırda ülke 
genelindeki yaklaşık 1.500 kurumun 
gıda ve tarımsal girdi ihtiyacı Tarım 
Kredi tarafından karşılanmaktadır. Bu 
çerçevede 2019 yılında kurumlara 500 
milyon TL’lik gıda ve tarımsal girdi satı-
şı yapılırken, kurumsal satışlarımız 2020 
yılında önceki yıla kıyasla yaklaşık  % 
44 artışla 720 milyon TL olarak gerçek-
leşmiştir. 2021 yılında güçlenen “Tarım 
Kredi” markası ile çiftçilerimize daha 
fazla katkıda bulunmak üzere kurumsal 
satışlarımızın 1 milyar TL’ye çıkarılması 
hedeflenmektedir.”

T

Ramazan’da Tarım Krediden Ramazan’da Tarım Krediden 
500 bin erzak paketi500 bin erzak paketiYerli ürünler Türkiye Tarım Kre-

di Kooperatifleri aracılığıyla 
Ramazan sofralarına taşındı. 
Türk çiftçisinin emeği ile yoğ-
rulmuş yerli, katkısız ve doğal 
tarımsal ürünleri içeren 500 
bin adet erzak paketini Ra-
mazan ayı içerisinde kurum 
ve kuruluşlar ile vatandaşların 
talepleri doğrultusunda temin 
eden Tarım Kredi Kooperatif-
leri, üretici ve tüketici arasında 
köprü olarak Ramazan ayının 
bereketinin paylaşılmasına 
katkı sağladı.

Tarım Kredi erzak paketleri, vatandaşlarca Ramazan ayı boyunca kooperatiflerden 
teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 
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stanbul Sanayi Odası’nın 2020 yılı araş-
tırma sonuçları açıklandı. “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştır-
ması sonuçlarına göre, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri 2020 yılı listesine 
Tarım Kredi Yem,  GÜBRETAŞ ve Ta-
rım Kredi Birlik şirketleriyle girdi.

TÜPRAŞ’ın Türkiye’nin en büyük sa-
nayi kuruluşu olduğu listede Tarım Kredi 
Kooperatifleri, pandeminin tüm olumsuz 
sonuçlarına rağmen Tarım Kredi Yem, 
GÜBRETAŞ ve Tarım Kredi Birlik şirket-
leriyle yer alarak İSO 500 listesine damga 
vurdu.

1968’den beri düzenlenen İSO’nun En 
Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 44 
yıldır sürekli bulunma başarısı göstere-
bilen 13 şirketten biri olan GÜBRETAŞ, 
2020 yılı içinde 209. sırada, sektör değer-
lendirmesine göre 2. sırada yer adı. Tarım 
Kredi Yem ise yeni yatırımlarından aldığı 
güçle listede 127. sıraya yükselirken, bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvan yemi sek-
töründe 2. sırada bulunuyor. Listeye bu 
sene ilk kez giren Tarım Kredi Birlik ise 
genel sıralamada 368, gıda sektöründe 74, 
ciroda 46, ihracatta ise 238. sırada yer aldı.

TARIM KREDININ 
PARLAYAN YILDIZI       

TK YEM
Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret 

A.Ş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliğinin hissedarı bulunduğu 
sektördeki diğer şirketlerinin birleşme-
si sonucu tek bir marka adı altında pi-
yasada daha etkin ve kaliteli üretimin 
gerçekleşmesi, merkezi yönetim ham-
madde temini, koordinasyon kolaylığı, 
dağıtım vb. konularda rekabetçi avantaj 
sağlamak amacıyla 2013 yılında tüzel ki-
şilik kazandı.

Yem ve süt sektöründe son yıllarda ya-
şanan tedarikçinin üretim ihtiyaçlarının 
karşılanması ve takibi sayesinde istenen 
kalitede hammadde tedarikinin sağlan-
ması sistemi çerçevesinde Tarım Kredi 
Yem A.Ş., Tarım Kredi Süt A.Ş’yi devraldı. 
Ayrıca Tarım Kredi Yem A.Ş., Tarım Kre-
di Gıda A.Ş.’nin sahip olduğu Uzunköprü 
Yem Fabrikası, Kırklareli Yem Fabrikası-
nı ve Taşova Yem Fabrikasını kiralayarak 
kapasitesini artırdı. Ana hissedarı Tarım 
Kredi Kooperatifleri olan Tarım Kredi 
Yem, ana hissedarı düzeyinde 150 yıllık 
birikim, bireysel fabrikalar düzeyinde 40 
yıllık tecrübeye sahiptir. 

Tarım Kredi iştiraki olan ve sektörün 
öncü kuruluşları arasında yer alan Tarım 
Kredi Yem, bünyesindeki 12 yem fabri-
kasıyla ülke tarımı ve üreticileri için ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 2020 yılı için 
1 milyon 290 bin ton satış gerçekleştiren 
Tarım Kredi Yem, artan üretimiyle yem 
sektöründeki regülasyon görevini daha 
iyi şekilde yerine getirmekte, üreticiler 
için daha öngörülebilir ve uygun mali-
yetlerle kaliteli yem temin ederek et ve süt 
üretimine destek sağlamaktadır.

SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ 
KURULUŞU GÜBRETAŞ

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
(GÜBRETAŞ), tarım sektörüne kimyevi 
gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımın-
daki kalite ve verimliliği artırmak amacıy-
la 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararıyla kuruldu. Türkiye’nin ilk kimye-
vi gübre fabrikası olan İskenderun’daki 
tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. 
O tarihten bugüne sektöründe hep öncü 
rolünü üstlendi. Türkiye’nin ilk fosfatlı ve 
kompoze gübresini üretti, ilk toprak ana-
liz laboratuvarlarını kurdu, 1986’da borsa-
da işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu, 
sektör açısından çok önemli yatırımlara 
imza attı ve önemli sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştirdi.

1985 yılında ilk toprak analiz labora-
tuvarını kurduğu günden beri ülkenin 
tarım arazilerinin toprak yapısıyla ilgili 
veri toplayan GÜBRETAŞ, bu birikim-

den yararlanarak “bitkiye ve bölgeye özel 
gübreler” geliştirmektedir.1993 yılında-
ki özelleştirme ile GÜBRETAŞ, ülkenin 
en büyük çiftçi ailesi olan Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bün-
yesine katılmıştır.

2006’dan itibaren geliştirdiği yeni stra-
tejiyle yurtdışında yatırım arayışlarını 
başlatan GÜBRETAŞ, “paydaşlarına 
katma değer sağlayan bir dünya firma-
sı olmak” vizyonuyla yoluna devam et-
mektedir.

Türkiye genelinde kendine ait 2 liman, 
4 laboratuvar, 5 lojistik merkez ve 8 bölge 
müdürlüğü sayesinde çiftçiler, GÜBRE-
TAŞ markalı ürünlere başta Tarım Kredi 
Kooperatifleri olmak üzere Türkiye gene-
lindeki yaklaşık 2.756 satış noktasından 
kolayca ulaşabilmektedir.

TK BIRLIK LISTEDE ILK 
KEZ YER ALDI 

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri 
Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İt-
halat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi, Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin bir iştiraki olarak 2010 yılında 
Mersin’de, Tarım Kredi Kooperatifleri iş-
tiraklerinin ve üreticilerin ürünlerini pa-
zarlamak amacı ile kuruldu.

Tarım Kredi Birlik A.Ş bünyesinde 
bulunan, Etimesgut Bakliyat İşletmesi, 
Uzunköprü Ham Yağ Tesisi, Kırklareli 
Ayçiçek Yağı Rafineri tesisi, Balıkesir–
Gömeç Zeytin-Zeytinyağı İşletmeleri, 

Refahiye Şube - Bal Dolum ve İşleme Te-
sisi, Kahta Şube - Kuruyemiş Tesisi, Bafra 
Şubesi - Çeltik İşleme Tesisi, Erzincan Süt 
Ve Süt Ürünleri Üretim tesisi ile birlikte 
üretim ve pazarlama faaliyetlerini arttıra-
rak devam ettirmektedir.

Aynı zamanda ürün değerlendirme kap-
samında çiftçilerden almış olduğu ürünleri 
katma değerli ürünlere dönüştürmek adı-
na kendi üretim tesisleri dışında 80’e yakın 
üretim tesisinde 100’den fazla ürün çeşidi-
ni ürettirip yurt genelinde ve yurtdışında 
17 ülkeye pazarlamasını yapmaktadır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
ailesinin bir üyesi olan şirket, karlılıktan 
ziyade ortakların, çiftçilerin ürünlerini 
olumsuz piyasa şartlarına karşı korumayı 
hedeflemekte, uygun piyasa fiyatlarında 
satın almakta ve işleyerek değerlendir-
mektedir.

Çiftçilerden aldığı natürel ürünleri fab-
rikalarda uluslararası standartlarda işle-
yerek, halka ekonomik, kaliteli ve doğal 
gıda tüketim imkânı sunmaktadır. Tesis-
lerde işlenen ürünler; kooperatifler, kamu 
kurum ve kuruluş yemekhaneleri, sosyal 
yardımlaşma kuruluşlarının gıda yardım 
kolileri, cezaevleri yemekhaneleri, top-
tancılar, catering firmaları ve marketler 
aracılığı ile halka ulaştırılmaktadır. Her 
geçen gün müşteri portföyünü genişleten 
şirket, ihracat hedefleri ile de ülke ekono-
misine katkı sağlayarak, gıda sektöründe 
bir dünya markası olma yolunda adımla-
rını kararlılıkla atmaktadır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri, İstanbul Sanayi Odası’nın 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu 2020” listesinde 
sektöründe öncü 3 şirketiyle 
yer aldı.

İ

Tarım Kredi 3 şirketiyle Tarım Kredi 3 şirketiyle 
ISO 500 listesindeISO 500 listesinde
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020 yılında başta hububat tohumluğu, ek-
meklik ve makarnalık buğday, silajlık mısır, 
dane mısır, bakliyat, çeltik, ayçiçeği, susam, 
salçalık domates olmak üzere birçok ürün-
de 17 Bölge Birliğine bağlı 450 Kooperatif 
ile 821 bin dekar alan ve 8 bin 596 üretici 
ile sözleşmeli üretim yapılırken, bu kap-
samda yaklaşık 400 bin ton ürün yaklaşık 
1  milyar TL bedelle üreticilerden alındı.

SÖZLEŞMELI ÜRETIMIN 
PAYI ARTACAK

Ürün alımlarındaki sözleşmeli üretim 
payının ve ürün çeşitliğinin daha da arttırıl-
ması hedeflenirken, Tarım Kredinin yıldan 
yıla hacmi artarak devam eden sözleşmeli 
üretim faaliyetleri kapsamında 2021 yılı 
üretim döneminde Bölge Birlikleri tarafın-
dan alımı yapılan tarımsal ürünlerde ağır-
lığın sözleşmeli üretim modeline verilmesi 
amaçlandı.

600 KOOPERATIF VE 
15 BIN ÇIFTÇI ILE 

SÖZLEŞMELI ÜRETIM
Tarım Kredi Kooperatifleri 2021 

yılında;  1 milyon 250 bin dekar alan-
da, 600 kooperatifi ve 15 bin çiftçi ile 
sözleşmeli üretim yapmayı planlar-
ken,  bu kapsamda 700 bin ton ürü-
nün 1,5 milyar TL bedelle üreticiler-
den alınması hedefleniyor. Çiftçiler 
ile yapılan sözleşmeli üretim faaliyet-
leri, planlı üretim ve ihtiyaç duyulan 
tarımsal girdilerin doğru zamanda 
tedarik edilebilmesi gibi avantajlar 
sağlamakla birlikte tüketiciler açı-
sında da ihtiyaç duyulan ürünlerin 
istenen zamanda, uygun fiyat ve ka-
lite koşullarında temin edilmesini 
sağlıyor.

ÜRÜN 
DEĞERLENDIRMEDE 

HASAT HEYECANI
2021 yılı hasat sezonu henüz tam ola-

rak başlamamakla birlikte Tarım Kredi 
ürün değerlendirme çalışmalarını sür-
dürüyor. Bu kapsamda 11 Mayıs 2021 
tarihi itibariyle; 2 milyon TL bedelle 
32 bin ton meyve-sebze, 37 milyon TL 
bedelle 13 bin ton çiğ süt, 8 milyon  TL 
bedelle 5 bin ton mısır, 4 milyon  TL 
bedelle 2 bin ton arpa başta olmak 
üzere tüm ürünler dahil toplamda 194 
milyon TL bedelle  58 bin ton ürün alı-
mı gerçekleştirildi. 

Öte yandan yapılan planlamalar 
doğrultusunda; sektörün önde gelen 
temsilcileri Meyve Suyu Endüstrisi 
Derneği (MEYED), Türkiye Makarna 
Sanayicileri Derneği (TMSD), Nişasta 
Sanayicileri Derneği (NİSAD) ve ulu-
sal marketler (Şok, Migros, Carrefour-
SA, A101 vb.) ile 2020 yılında olduğu 

gibi 2021 yılı hasat sezonunda da yapı-
lacak işbirliği ile ilgili görüşmeler yürü-
tülüyor.

2020’DE 2,3 MILYAR 
TL’LIK REKOR ÜRÜN 

ALIMI 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-

rince yürütülen sözleşmeli üretim ve 
ürün değerlendirme faaliyetleri, Koo-
peratiflerin hizmet alanlarının geniş-
letilmesi, gelirlerinin arttırılması, şir-
ketlerin ve işbirliği kurulan diğer özel 
firmaların hammadde ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından büyük önemi 
bulunuyor.

2020 yılında ürün değerlendirme fa-
aliyetleri kapsamında; 413 milyon TL 
bedelle 208 bin ton meyve-sebze başta 
olmak üzere tüm ürünler dahil top-
lamda 2 milyar 340 milyon TL bedelle  
1 milyon 116 bin ton rekor ürün alımı 
yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün değerlendir-
me ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini pandemi ko-
şulları altında aralıksız sürdürüyor. Bahar mevsimiyle 
birlikte Türkiye’nin dört bir yanında üretim heyecanı 
başlarken, Tarım Kredi Kooperatifleri 1,5 milyar TL’lik 
sözleşmeli üretim alım hedefiyle üretimden satışa 
çiftçinin yanında yer alıyor.

2

Sözleşmeli üretimde hedef 1,5 milyar TL Sözleşmeli üretimde hedef 1,5 milyar TL 
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Sözleşmeli üretimde hedef 1,5 milyar TL Sözleşmeli üretimde hedef 1,5 milyar TL 

TOPLAM 3.7 MILYAR 
TL’LIK ÜRÜN ALIM 

HEDEFI
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

yaptığı ürün değerlendirme çalış-
maları, tarımsal üretimde devamlı-
lığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli 
ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması 
açısından bir denge unsuru oluyor. 
Diğer faaliyetlerde olduğu gibi ürün 
değerlendirme faaliyetlerinde de özel 
sektörle rekabet etmek değil, tam ter-
sine işbirliği halinde sanayicinin arz 
güvenliğini sağlamak ve dolayısıyla 
da vatandaşlarımızın ihtiyaç duydu-
ğu tüm ürünleri tedarik etmek amaç-
lanıyor.

Tarım Kredi ürün alımları yıldan 
yıla artarak devam ederken, 2021 
yılı için de 1,5 milyar TL’si sözleşmeli 
üretim olmak üzere toplam 3,7 mil-
yar liralık ürün alımı yapılması plan-
lanıyor.

ursa’nın Karacabey ilçesi Yeşildere 
mahallesinde bulunan Yeşilderesi sa-
ğanak nedeniyle taştı. Oluşan sel ne-
deniyle bölgedeki ekili tarım arazileri 
su altında kalırken, üreticilerin tarım-
sal alet ve makineleri de zarar gördü.

Tarım Kredi Kooperatifleri Balıke-
sir Bölge Birliği çalışma alanı içinde 
yer alan Karacabey ilçesine bağlı 
Dağkadı ve Yeşildere mahallelerinde-
ki üreticiler, bölgede meydana gelen 
aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi.

Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi Tu-
nahan Eyice, Bursa İl Tarım ve Or-
man Müdürü Hamit Aygül, Balıkesir 

Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Özel 
ve çevre kooperatif müdürleri ile 
bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu.

Aşırı yağıştan etkilenen Dağkadı 
Tarım Kredi Kooperatifi ortakları ve 
Yeşildere köyü üreticileri ile görüş-
meler yapılırken, zarar gören araziler 
yerinde incelendi. 

Bölge Müdürü Hilmi Tunahan 
Eyice, selden zarar gören üreticile-
re geçmiş olsun dileklerini ileterek, 
sigorta kapsamında hızlı bir şekilde 
kooperatif tarafından çalışmalara 
başlanıldığını kaydetti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Müdürü 
Hilmi Tunahan Eyice, Bursa’nın Karacabey ilçesinde-
ki Dağkadı ve Yeşildere mahallelerinde selden zarar 
gören çiftçilerin arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarım Kredi, 
afetzede çiftçilerin 

yanında

B
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uğday alımlarıyla çiftçilerin hasat heyecanı-
nı paylaşan Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi 
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçinin yanın-
da olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

2021 yılının en erken buğday hasatla-
rından birini gerçekleştiren Misis Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağı Adana Havrani-
ye Mahallesinde üreticilik yapan Anzilha 
Cice, tohum ekilişinden hasada kadar ki 
motorin, tohum, gübre, zirai ilaç gibi tüm 
tarımsal girdileri ve teknik desteği koope-
ratiften aldığını belirtti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Böl-
ge Müdürü İsa Güler, “Buğday, ekmeğin 
temel hammaddesi olması ve artan dün-
ya nüfusundan dolayı tüketimin günden 
güne artması nedeniyle dünyada ve ülke-
mizde önemini korumaktadır. 2021 yılı-
nın kurak başlaması nedeniyle hububat 
verimi bizleri başta her ne kadar endişe-
lendirmiş olsa da, ürün hasadı esnasında 
çiftçimizin yüzündeki gülümseme bizleri 

mutlu etmeye yetti. Tohumun tarlaya eki-
minden hasada kadarki her aşamada üre-
ticinin yanında olan kooperatifimiz, orta-
ğımıza ait buğdayını da alarak ortağımıza 
tam destek vermiştir.” dedi.

Güler, gerek saha çalışmaları yaparak, 
gerekse ürün alım noktasında personelin 
gayreti ve çiftçilerin desteği ile, ürün çeşitli-
liğini ve miktarını arttırarak çiftçinin gülen 
yüzü olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
sin Bölge Müdürü İsa Güler, ül-
kede üretim yapan tüm çiftçilere 
bolluk ve bereket temennisinde 
bulundu.

BBB

Çukurova’da ilk hasat sevinciÇukurova’da ilk hasat sevinci
Dünyada en eski zamanlar-
dan beri yetiştiriciliği yapı-
lan ve insan beslenmesin-
de önemli yeri olan buğday, 
yılın ilk hasadı ile Çukurova 
çiftçisini heyecanlandırdı. 

Makarnalık buğdaylar başak verdi
Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan “Sözleşmeli Üretim” protokolü 
kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedarik edilen makarnalık buğdaylar başak vermeye başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Beledi-

ye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç 

Onkun ve diğer yetkililer yaklaşık 400 dönüm 
alana ekimi gerçekleştirilen buğday tarlasın-
da incelemelerde bulundu. Buğday ekimi 
yapılan alanı ziyareti esnasında konuşan 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeynel Abidin Beyazgül; “Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile birlikte yürütülen bu 
anlamlı projenin daha geniş alanlarda 

uygulanmasını ümit ediyorum. Sonu 
hayırlara vesile olacak ve ilk kez bölge-
mizde hayata geçirilen böyle bir projeye 
imza atmaktan mutluluk duyuyorum. 
Ayrıca, emeği geçen herkese çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç On-
kun ise “Yaklaşık yedi ay önce Büyük-
şehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz 
protokole istinaden ekimi yapılan buğ-
daylar, yeşererek başak vermeye başla-
dı. Buğday ekimi ile ilgili tüm tarımsal 
girdileri tedarik ettik. Hasat döneminde 
elde edilen buğdayın alım işlemleri de 
yine kurumumuz tarafından gerçekleş-
tirilecek. Bu projenin en güzel yanı ise 
elde edilen gelire karşılık Büyükşehir 
Belediyesine, Tarım Kredi Kooperatifi 
ortaklarının yetiştirmiş olduğu ürünle-
rin yer alacağı gıda kolilerinin verilme-
si olacaktır. Böylesi hayırlı bir projeye 
imza atmaktan dolayı, hem şahsım hem 
de kurumum adına onur duyuyorum” 
diye konuştu.
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arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
“Yaptığımız doğru işler sayesinde, Türki-
ye’de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış 
yok, artış var.” dedi.

Hatay’da, Amik Ovası’nda gerçekleşti-
rilen buğday hasadına katılan Pakdemirli, 
tarlasına geldikleri çiftçi Hasan Çelik’in 
dekar başına 650 kilogram verim aldığını 
ve hem fiyatlardan hem de üründen son 
derece memnun olduğunu kaydetti.

Dekar başına 650 kilogram verimin 
Amik Ovası’na özel bir durum olduğunu 
ve bunun memnuniyet verdiğini ifade 
eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatırladığınız üzere gübre desteklerini 4 
liradan 8 liraya, bu yıl başında da 8 liradan 
16 liraya, mazotu 15 liradan 19 liraya çıkar-
mıştık. Bu ve bunun gibi yaptığımız doğru 
işler sayesinde Türkiye’de ilk defa bu yıl eki-

len alanlarda azalış yok, artış var. Tabii ki 
yakın zamanda biliyorsunuz, buğdayda Sa-
yın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı. Buğ-
dayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750 lira ve 
dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor 
çiftçimiz. Bugün çiftçimiz, üreticimiz bun-
dan memnundur. İnşallah onları da sürekli 
olarak memnun etmeye devam edeceğiz. Bir 

T

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Hatay’da 
buğday hasadına katıldı. 
Pakdemirli, “Yaptığımız doğ-
ru işler sayesinde Türkiye’de 
ilk defa bu yıl ekilen alanlar-
da azalış yok, artış var” dedi.

sözümüz vardı ‘her zaman üretici dostu ola-
cağız’ demiştik. Son 3 yıldır Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’nde başta Cumhurbaş-
kanımızın büyük destekleriyle ‘biz çiftçimizi 
asla mağdur etmeyecek fiyat politikası güde-
ceğiz’ demiştik. ‘Hasat öncesi fiyatlarımızı 
açıklayacağız’ demiştik, bu sözümüzü tuttuk, 
inşallah tutmaya da devam edeceğiz.”

Pakdemirli, bugün itibarıyla geçen yıla 
oranla yüzde 36 artan fiyatların çiftçileri 
memnun ettiğini dile getirerek, “Bugün 
itibarıyla borsada normalin üzerinde fiyat 
oluşumları görüyoruz, bu fiyatların ger-
çekçi fiyatlar olmadığını da ifade etmek is-
terim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) 
alımlara başladıktan sonra hasat sonun-
daki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, 
çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, 
ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon 
yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdü-
recektir. Burada da ifade etmek isterim ki 
TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş 
fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zaman-
da açıklıyor olacaktır.” diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, bir miktar kuraklık 
yaşandığına ve bu sene yağışlarda yüzde 
25’in ötesinde bir azalma olduğuna dikka-
ti çekti.

Amik Ovası’nda ve Hatay’da en önemli 
avantajlarının, son üç yılda Devlet Su İşleri 
olarak yaptıkları 1,5 milyar liranın üzerin-
deki yatırım olduğunu aktaran Pakdemir-
li, şu bilgileri verdi:

“İki tane barajı tamamladık, inşallah su-
lamaları da hızlı bir şekilde tamamlayarak 
suya hasret kalan, henüz suya ulaşamayan 
çiftçilerimize de en kısa zamanda suyu 
ulaştırıyor olacağız. Sayın Cumhurbaş-
kanımız kuraklıkla alakalı biliyorsunuz 
hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de 
Ziraat Bankasına olan çiftçinin borçları-
nın ertelenmesi konusuyla ilgili açıklama 
yaptı. Bir kere daha ifade etmek istiyorum, 
tabii ki hasar tespitiyle ilgili birçok bölge-
lerde bunlar çalışılıyor. Bu hasar tespitleri 
yapıldıktan sonra ne yapılabileceği konu-
suna bakılacak. Bir kere daha ifade etmek 
istiyorum ki TARSİM bizim çiftçimizin 
dostudur. Çiftçimize kötü günde koruyan, 
kollayan bir mekanizmadır. TARSİM’i 
tekrar çiftçilerimize hatırlatıp bu konudaki 
kullanım alışkanlıklarımızı mutlaka arttı-
rıyor olmamız lazım diye düşünüyorum.”

Biçerdöverler hasat için tarladaBiçerdöverler hasat için tarlada

Bölge Birlikleri ve Kooperatiflere 
TÜRIB otomasyon eğitimi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 
tarımda devamlılığın sağlanması, 

üreticilerin emeklerinin karşılığını al-
ması ve tüketicilerin de gıda ürünlerine 
uygun fiyatla ulaşması amacıyla çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Ürün de-
ğerlendirme ve sözleşmeli üretim faali-
yetlerine her geçen yıl hedef büyüterek 
ilerleyen Tarım Kredi Kooperatifleri, 
lisanslı depoculuk faaliyetlerinin daha 
hızlı ve dinamik bir şekilde yürütülme-

si amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri-
ne bağlı kooperatifler ile Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası (TÜRİB) arasında 2020 
yılında işbirliği protokolleri imzalandı.  

İşbirliği kapsamında kullanılan iş 
süreçleri yazılım geliştirme ara yüzü-
ne Tarım Kredi Kooperatiflerine bağ-
lı bölge birlikleri ve kooperatifler de 
dahil edilerek ELÜS alım-satım emir-
lerinin web servis entegrasyonu ile 
TÜRİB otomasyon sistemi dahilinde 
yapılabilmesi sağlandı.

Bu kapsamda; 2021 yılı hasat se-
zonunun başlamasıyla birlikte Tarım 
Kredi Kooperatifleri lisanslı depo 
ELÜS Alım Portalı ve TÜRİB Oto-
masyon Sistemi ELÜS satış ekranları-
nın kullanımına ilişkin TÜRİB ELÜS 
platformuna kayıtlı olan Tekirdağ, Sa-
karya, Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Gazi-
antep, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, 
Kütahya ve Ankara Bölge Birlikleri ve 
bağlı kooperatiflere yönelik Nisan ve 
Mayıs ayları süresince online eğitimler 
düzenlendi. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından lisanslı depoculuk faa-
liyetlerinin piyasa ve rekabet ko-
şullarında daha hızlı ve dinamik 
bir şekilde yürütülmesi amacıyla 
TÜRİB ELÜS (Elektronik Ürün Se-
nedi) platformuna kayıtlı olan böl-
ge birlikleri ve kooperatif çalışan-
larına online eğitim verildi.
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Şanlıurfa Bölge Birliği, sigorta-
cılık alanındaki başarılı çalış-

malarına bir yenisini daha ekledi. 
Daha önceden Safoğulları Şirket-
ler Topluluğuna ait tekstil, AVM 
gibi işyerlerinin poliçe üretimleri-
ne imza atan Tarım Kredi Koope-
ratifleri Şanlıurfa Bölge Birliği ve 
bağlı birim kooperatifler; bu kez 
de Safoğulları şirketler toplulu-
ğuna ait Saf Enerji ve Tic. A.Ş.’nin 
Adıyaman Besni ilçesinde bulu-
nan ve 2,74 MWe kurulu güce, 

8.72 GWh-yıl üretim kapasitesine 
ve 4 GWh yıllık elektrik üretimine 
sahip hidro elektrik santrali (HES) 
için geniş ve kapsamlı teminatlar 
içeren işyeri yangın paket poliçesi 
düzenledi. 

Söz konusu poliçe, Şanlıurfa 
Bölge Birliğine bağlı Akpınar Ta-
rım Kredi Kooperatifi personeli 
tarafından firma yetkilileri arasın-
da yapılan görüşmeler sonucunda 
Bereket Sigorta güvencesi ile te-
minat altına alınarak düzenlendi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa 
Bölge Birliği, Adıyaman ili Besni ilçesinde 
bulunan Hidro Elektrik Santrali (HES) için işyeri 
yangın paket poliçesi anlaşması sağladı.

Şanlıurfa Bölge poliçe yelpazesini Şanlıurfa Bölge poliçe yelpazesini 
geliştirmeye devam ediyorgeliştirmeye devam ediyor

NAKLIYAT SIGORTA HIZMETINAKLIYAT SIGORTA HIZMETINAKLIYAT SIGORTA HIZMETI
Sigorta sektöründe gerçekleştirdiği başarılı 

çalışmalarla dikkat çeken Şanlıurfa Bölge Bir-
liği, portföyüne nakliyat abonman branşını da 
ekledi.

Geçen yıl kurum tarihinin en yüksek kurum 
dışı poliçesini keserek dikkat çeken ve Türki-
ye performans birincisi olan Şanlıurfa Bölge 
Birliği, sigortacılık faaliyetlerinde bir ilki daha 
gerçekleştirerek üretimlerine nakliyat abonman 
poliçesini dahil etti.

Şanlıurfa Bölge Birliği ve Can Un San.ve 
Tic. A.Ş. arasında, firmanın nakliyat poliçe-
leriyle ilgili yapılan görüşmeler neticesinde 
ilk poliçe düzenlendi. Şirketin Bangladeş’ten 
ithal ettiği 3 milyon dolar değerindeki JÜT 
iplik ve Cibuti’ye ihraç ettiği 500 bin dolar 
değerindeki ekmeklik un için nakliyat abon-
man poliçesi düzenlenerek Tarım Kredi Ko-
operatifleri iştiraki Bereket Sigorta tarafın-
dan teminat altına alındı.
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aziantep’in Şahinbey ilçesinde organik 
arıcılık ve bal üretiminin yaygınlaştı-
rılması için arılı kovan dağıtımı ya-
pıldı. Düzenlenen törene, Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet Tahma-
zoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa 
Aslan, AK Parti Şahinbey İlçe Başka-
nı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediye 
Başkan Yardımcısı Aslettin Yıldız, 
İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, 
Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Nebi Koca, Gaziantep Bölge 

Müdür Yardımcıları Mustafa Taşkın 
ve Hasan Şentürk, Tedarik ve Pazar-
lama birimi yetkilileri ile arı üretici-
leri katıldı.

Kovan dağıtım töreninde konuşan 
Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa 
Aslan, tarımsal üretimin her alanın-
da üreticilerin yanında olduklarını 
belirterek; “Bölge Birliği olarak en 
büyük amacımız üreticinin kalkın-
masına destek olmak. Üreticiye ka-
liteli ürünü yerinde amacına uygun 
olarak tedarik etmek için çalışmala-
rımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şahin-
beyli arı yetiştiricilerimize kovanları 
hayırlı olsun” dedi. 

Kovan dağıtımdan ötürü son dere-
ce memnun olduklarını dile getiren 
arı yetiştiricileri, “Bu tür çalışmaların 
ilçemizin gelişmesine büyük katkı-
sı oluyor. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz.” dediler.

Gaziantep’te yetiştiricilere 2 bin adet Gaziantep’te yetiştiricilere 2 bin adet 
organik arılı kovan dağıtıldıorganik arılı kovan dağıtıldıTürkiye Tarım Kredi Kooperatif-

leri Gaziantep Bölge Birliğince 
tedarik edilen 2 bin adet orga-
nik arılı kovan, arı üreticiliğini 
desteklemek, geliştirmek ve 
arıcılığı teşvik amacıyla Şahin-
bey Belediyesi tarafından yüz-
de 50 hibe ile arıcılara dağıtıldı.

G
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ürkiye’nin önemli çeltik üretim bölgele-
rinden Gönen ve Manyas ilçelerinde üre-
ticiler çeltik ekimine başladı. Çeltik eki-
mi yapılan alanda incelemelerde bulunan 
Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi Tunahan 
Eyice ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Sa-
rıaltın, çiftçilerin heyecanına eşlik etti. 

2020 yılının dünyada sıkıntılarla geç-
tiğini ve özellikle çiftçilerin zor şartlara 

rağmen üretimden vazgeçmediklerini 
belirten Eyice, “2021 yılı, çeltik üreticimiz 
için hayırlı bir sezon olur ve emeğimizin 
karşılığını alırız, hayırlı olur inşallah. 

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çift-
çilerimizin ekim heyecanını paylaşmak, 
onlara gerekli bilgilendirmeleri yapmak 
amacıyla yanlarında olduk. Tarımsal üre-

tim oldukça meşakkatli bir uğraş, özellik-
le de çeltik. Bu bakımdan üreticilerimize 
tarım sigortası yaptırmayı ihmal etme-
melerini tavsiye ediyoruz” dedi.

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Balıkesir Bölge Birliği faaliyet 
alanında yer alan ve Türkiye’nin 
önemli çeltik üretim merkezlerin-
den biri olan Balıkesir’de çeltik 
ekimi başladı. Balıkesir Bölge 
Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, 
Manyas ilçesinde çeltik tohumu 
ekim işlemlerini yerinde inceledi.

Manyas’ta çeltik tohumları Manyas’ta çeltik tohumları 
suyla buluştusuyla buluştu

Tarım Kredi ortağının yanında Tarım Kredi ortağının yanında 

Yönetim Kurulu Başkanı Galip Bölük-
baş’ın işletmesini İzmir Bölge Müdü-

rü Adnan Yusuf Güney, Bölge Müdür Yar-
dımcıları Hasan Akgün ve Mustafa Önol, 
Tarım Kredi Yem A.Ş. Denizli Fabrika Mü-
dürü Mesut Pınar ve beslenme elemanları 
ile kooperatif yetkilileri ziyaret etti. 

Ziyarette ortağa bir nebze destek ver-
mek adına Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz’ın talimatları doğrultusunda Tarım 
Kredi Kooperatifleri şirketi Tarım Kredi 

Yem A.Ş tarafından besi yemi ve Bıyıklı 
Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Yusuf Gök 
tarafından gönderilen bir kamyon saman 
teslim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Bafa Yönetim Kurulu Başkanı Ga-
lip Bölükbaş, Tarım Kredi Kooperatifleri 
ailesinin bir mensubu olmaktan gurur 
duyduğunu ve olay günü kendilerini ara-
yan Genel Müdür ve diğer yöneticilere 
müteşekkir olduğunu ifade etti.

Kütahya Bölge Müdürü Serhat Özübek, Böl-
ge Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Mehmet Özdemir ve TK Yem Dazkırı Şube 
Müdürü M. Fatih Adıgüzel yangın sebebiyle evi 
ve bahçesi hasar gören Eşme Tarım Kredi Koo-
peratifi Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Doğru-
er ve evi hasar gören Ulucak Tarım Kredi Ko-

operatifi ortağı Mustafa Özdemir’i ziyaret etti.
Yangından zarar gören bahçe ve evlerde in-

celemelerde bulunan Bölge Müdürü Serhat 
Özübek, yangın sebebiyle zarar gören ortaklara 
geçmiş olsun dileklerini iletirken, Tarım Kredi 
olarak her daim ortaklarının yanında olacakla-
rını kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf 
Güney, Bölge Birliğine bağlı Bafa Tarım Kredi Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Galip Bölükbaş’a ait samanlıkta 
çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya Bölge Müdürü Serhat Özübek, yangın sebebiyle evi 
ve bahçesi hasar gören ortaklara geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundu. 

IZMIRIZMIR

KÜTAHYAKÜTAHYA
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Karkas randımanı ve lezzetli et üretimi için Karkas randımanı ve lezzetli et üretimi için 
Tarım Kredi Yem besi yemleriTarım Kredi Yem besi yemleri

Ekonomik ve kaliteli yemleri ile yıllardır besicilerin beğeni ile kullandığı Tarım Kredi Ekonomik ve kaliteli yemleri ile yıllardır besicilerin beğeni ile kullandığı Tarım Kredi Ekonomik ve kaliteli yemleri ile yıllardır besicilerin beğeni ile kullandığı Tarım Kredi 
Yem, Kurban Bayramı öncesinde de hayvan bağlayan ve yemin ete dönüşüm oranını Yem, Kurban Bayramı öncesinde de hayvan bağlayan ve yemin ete dönüşüm oranını Yem, Kurban Bayramı öncesinde de hayvan bağlayan ve yemin ete dönüşüm oranını 
iyileştirip randımanı artırmak isteyen besicilerin tercihi olmaya devam ediyor. iyileştirip randımanı artırmak isteyen besicilerin tercihi olmaya devam ediyor. iyileştirip randımanı artırmak isteyen besicilerin tercihi olmaya devam ediyor. 

SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ 
Besi hayvanlarına 6. aydan besi sonuna 

(kesime) 3 ay kalana kadarki dönemde kulla-
nılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı 
bir yem olarak üretilmiştir. Besiye alınan hay-
vanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını 
sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral 
dengesine sahiptir. Kas ve kemik gelişimini 
güçlendirerek beside dengeli ve yüksek canlı 
ağırlık artışı sağlar, ekonomik ve kullanımı ko-
laydır. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Yemin ete dö-
nüşüm oranını iyileştirerek karkas kalitesini ve 
randımanı arttırır.  

TOKLU BESİ YEMİ 
Besiye alınan tokluların kesime kadarki dö-

nemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş, den-
geli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir. 
Sindirilebilirliği yüksek kaliteli hammaddeler-
den üretilmiştir. Besiye alınan tokluların yaşa-
ma payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak 
protein, enerji, vitamin ve mineral dengelerine 
sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Enerji bakı-
mından yoğundur. 
Kas ve kemik ge-
lişimini hızlandıra-
rak beside den-
geli ve yüksek 
canlı ağırlık artışı 
sağlar. Yemin 
ete dönüşüm 
oranı iyileştirerek 
karkas kalitesini 
ve randımanı 
arttırır. 
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arımsal faaliyetlerin ana kollarından biri 
olan hayvancılık sektörü; nüfusun beslen-
me ihtiyacının karşılanması başta olmak 
üzere, üretim kollarına hammadde sağ-
lanması, istihdam, lojistik ve perakende 
sektörüne sağladığı katma değer ile önem-
li bir ekonomik faaliyeti oluşturuyor.

Ekonomimizin önemli bir kısmı ta-
rımsal üretime dayalı olmakla birlikte, 
ülkemizin kendi kendine yetebilmesi 
açısından hayvancılığın gelişimi stratejik 
bir öneme sahip. Bu bakımdan ülke ta-
rımının öncü kuruluşu, temelleri ahilik 
ve imece gibi yardımlaşma ve dayanışma 
esasına dayalı olan Tarım Kredi Koope-
ratifleri, hayvancılığın çağdaş anlamda 
gelişmesine zemin oluşturarak daha ileri 
noktalara taşınması amacıyla faaliyetleri-
ne devam ediyor.

TAREKS HAYVANCILIK 
TÜRKIYE’NIN 
HIZMETINDE

Ana hissedarı Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri olan TAREKS Hayvancılık, 30 
yılı aşkın bir süredir kırsal kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi, kalkınma finansma-
nının öz sermayeye dayandırılması gibi 
önemli ekonomik fonksiyonlar üstleniyor. 
Sanayileşme ve gerekli yatırımların müm-
kün olduğu kadar iç tasarruflarla karşılan-
ması yoluyla ekonomik kalkınmanın sağ-
lanması amacıyla hizmet veren TAREKS, 
inovasyon ile ar-ge faaliyetlerine, hayvan 
ıslahı, besleme ve yetiştiricilik konuların-
da önemli çalışmalar yapılıyor.

Hayvan ithalatı, karantina hizmetleri, 
hayvan yetiştiriciliği ile Avrupa menşeili 
sperma satışları ve hayvancılık araç-gereç 
temini yapmak suretiyle, kırsal alanda ya-
şanan işsizliğin azaltılması, önlenmesi ve 
iş gücünün en etkin şekilde kullanılması, 
köyden kente göçün önüne geçerek şehir-
lerde yaşanan çarpık kentleşme ve nüfus 
baskısının azaltılması gibi sosyal fonksi-
yonlar da üstleniyor. 

ÜLKE EKONOMISINE 
BÜYÜK DESTEK 

SAĞLIYOR
TAREKS Hayvancılık, kooperatif or-

takları başta olmak üzere tüm yetiştirici-
lerin damızlık hayvan ihtiyacını karşılıyor. 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, üni-
versitelerin veterinerlik ve ziraat fakültele-
ri ile çiftlik işleten açık cezaevleri şirketin 
hayvan tedarik ettiği müşteriler arasında 
yer alıyor.

Şirketin diğer faaliyet alanı ise dondu-
rulmuş ithal boğa sperması ile ilaç, aşı ve 
veteriner medikal malzeme satışı. Bu kap-
samdaki satışların bir kısmı bayiler aracılı-
ğı ile bir bölümü ise plasiyerler tarafından 
gerçekleştiriliyor. TAREKS Hayvancılık, 
damızlık hayvan başta olmak üzere hay-
vancılık ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını en 
uygun şekilde karşılamayı amaçlayarak, 
ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor.

TALEPLER YERLI 
ÜRETIMLE 

KARŞILANIYOR
TARKES Hayvancılık tarafından işle-

tilen, Yozgat/Boğazlıyan, Kırklareli/Lüle-
burgaz ve Bayramdere ile Afyonkarisar’da 
olmak üzere dört ayrı hayvan çiftliği bulu-
nuyor. Yerli hayvan taleplerinin bir bölü-
mü şirkete ait işletmelerden karşılanırken 
bir kısmı ise Tarım Kredi ortakları ara-
cılığıyla temin ediliyor. Böylece besicilik 
yapan Tarım Kredi ortaklarına gelir sağ-
lanmış oluyor. Şirket aynı zamanda, yetiş-

tiricilerin talepleri doğrultusunda, farklı 
ülkelerden damızlık ve besilik hayvan it-
halatı gerçekleştiriyor.

BOĞAZLIYAN IŞLETMESI
Yozgat Boğazlıyan’da bulunan 1.000 baş 

sağmal / 4 bin baş besi kapasiteli işletmede 
1250 adet hayvan mevcut. 2021 yılı içeri-
sinde en az yüzde 70 kapasiteli besi yapıl-
ması planlanıyor.

Mera Islah Projesi kapsamında 25 yıl-
lığına kiralanan 1.306 dekar alanı suni 
mera haline getirilirken, 2 adet pivot sula-
ma sistemi ile 800 dekar alan ise sulanıyor. 
Meradan elde edilen yem bitkileri de işlet-
mede kullanılıyor.

LÜLEBURGAZ 
IŞLETMESI

Lüleburgaz/Kırklareli’nde 1.500 baş 
düve/besi kapasiteli işletme, suni to-
humlama çalışmalarının fizibilite ve 
proje çalışmalarını sürdürüyor. Bu tesis-
lerde 1996–2008 yılları arasında Trakya 
Bölgesi’nde yaklaşık 315 bin baş hay-
vana suni tohumlama yapıldı. Trakya 
Bölgesinde yürütülen suni tohumlama 
faaliyetleri kapsamında tohumlaması 
yapılan damızlıklardan doğan ve yetişen 
Holstein Friesian cinsi gebe düvelerin 
alım ve satımı devam ediyor. Dondurul-
muş boğa sperması, medikal malzeme 
ve premiks satışı ile klinisyen veteriner 
hekimlere ve çiftliklere kaliteli ürünler 
sunuluyor.  İlave olarak, boğa altı dü-
veler alınarak gebeleştiriliyor ve talep 

sahibi Tarım Kredi Kooperatifi ortakları 
ile yetiştiricilere dağıtılıyor. 

BAYRAMDERE 
IŞLETMESI

Merkez/Kırklareli’nde 6 bin baş sağmal 
kapasiteli işletmeye Almanya orjinli 3 bin 
500 baş Holstein ırkı gebe düve ve Dani-
marka orjinli 925 baş Jersey ırkı gebe düve 
ithal edildi. İşletme Hastalıktan Ari serti-
fikalı olup AB Onaylı İşletme sertifikası 
alabilmek için yasal süre bekleniyor. 

Gelen hayvanlar yüzde 90 oranında 
doğum yapmış olup günde yaklaşık 90 
ton çiğ süt üretimi yapılıyor. Elde edi-
len damızlık buzağılar ise Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri aracılığı ile ortakla-
ra satılıyor.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri Böl-
ge Müdürlüğünde görevli veteriner he-
kimler ile ortakların hayvan talepleri ve 
sigorta öncesi ekspertiz hizmeti yapılıyor.

AFYONKARAHISAR 
IŞLETMESI

Merkez / Afyonkarahisar’da bulunan 2 
bin baş besi kapasiteli işletmenin arazi-
si Milli Emlak’tan 30 yıllığına kiralandı. 
Kurulan işletmede kapasitenin 3 yıl içeri-
sinde 5 bin başa çıkarılması hedefleniyor. 
1400 dekar ekilebilir araziye sahip işlet-
mede sulama altyapısı inşaatı da devam 
ediyor. Öte yandan Bosna Hersek’te kuru-
lan iştirak TAREKS BH D.O.O tarafından 
Et ve Süt Kurumu’na taze kemiksiz kırmı-
zı et tedariki gerçekleştiriliyor.

Bir buçuk asırdır ülke tarımının öncü kuruluşu Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının girdi 
ihtiyaçlarının tedariği ve ülke tarımının gelişimi için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kurulan ve ülke geneline 
hitap eden Tarım Kredi iştiraki TAREKS Hayvancılık; inovasyon, ar-ge faaliyetleri, hayvan ıslahı, besleme ve yetiştiricilik 
konularında yaptığı çalışmalarla ülke hayvancılığının gelişimine katkı sağlıyor.

T

Hayvancılığa TAREKS katkısıHayvancılığa TAREKS katkısı
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Tarımsal mevsim olarak tarla bitkilerinde ve sebze türlerinde ara çapa ve boğaz doldurma işlem-
lerinin yapıldığı dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde bitkilerin sağlıklı gelişmesi için doğru 
ve dengeli gübrelemenin yapılması şarttır. Bitkilerin hızlı geliştiği bu dönemde en çok ihtiyaç 
duyduğu besin maddesi ise azottur.

Bitkilerde azotun önemi
HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Bitkiler aktif olarak büyümeleri sırasında sürekli ola-
rak azot alırlar. Ancak bitkilerin azot alım hızı her za-
man aynı olmaz. Genç bitkiler daha fazla azot alırken 
ilerleyen dönemlerde azot alımı giderek azalır. Bitkiler 
azotu genel olarak kökleri vasıtasıyla nitrat (NO3) ve 
amonyum (NH4) formlarında alırlar.

Azotun bitkilerdeki başlıca görevlerini şunlardır:
-Bitkilerin tüm yaşam sistemleri için gerekli bir besin 

maddesidir.
-Tüm hücreler azota ihtiyaç duyar.
-Yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eder.
-Proteinin ana maddesidir.
-Güneş enerjisini bitki enerjisine dönüştüren klorofi-

lin temel maddesidir.
-Klorofil içeren koyu yeşil yapraklar oluşturur.
-Besin maddelerinin protein içeriğini artırır.
-Verim ve kaliteye olumlu etki eder.
-Bitkiler vejetatif gelişme döneminde daha fazla mik-

tarda azot kullanır.

Azot eksikliğinin genel belirtileri aşağıdaki gibi sı-
ralanabilir:

-Öncelikle yaşlı yapraklar daha sonra ise genç yaprak-
lar açık sarı renk alır. Bazı bitkilerde kırmızı veya turun-
cu renk değişmeleri görülebilir.

-Bitki gelişmesinde anormalliklere sebep olur. Bitki-
lerin büyümesi yavaşlar, bitkiler ve yapraklar küçülerek 
erken dökülürler. 

-Kök gelişmesi olumsuz etkilenir. Köklerde dallanma 
zayıflar.

-Hububat ve meralarda protein düzeyi azalır.
-Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık düşer.
- Meyveler küçük gelişir. Daha az verim meydana gelir.
-Ürünlerin raf ömrü kısalır. 
Bu olumsuzlukların önüne geçmek için aşağıda belir-

tilen azotlu gübrelerden biriyle, toprak analiz sonuçla-
rına göre belirlenmiş azot miktarının bitkiye en uygun 
şekilde ve dozda verilmesi gerekmektedir.

Gübrelemede Kullanabileceğimiz Azotlu Gübreler
1-UAN-32
Toplam %32 azot içerir. Sıvı formdadır.
Toplam azotun %16’sı üre, %8’i amonyum, %8’i nitrat 

formundadır.
Bitkiye hızlı bir şekilde etki eder ve etkisini sürdürür.
Damlama ve yağmurlama sistemleriyle verilebilir.
Yaprak uygulamalarında iyi sonuç verir.

2- SLOWFERT SÜPER INCI Yavaş Salınımlı Gübre 
(NBPT) 

%46 oranında üre azotu içerir.
İçerisindeki ürenin buharlaşarak kaybının önlen-

mesi için NBPT maddesi ile kaplanmıştır. Bu şekilde 
daha uzun süre bitki için yarayışlı olarak kalmaktadır.

Ara çapa, boğaz doldurmada verilebilir.
Damlama ve yağmurlama sistemleriyle de kullanı-

labilir.

3- SLOWFERT AS PROFIT Yavaş Salınımlı Gübre 
(DMPP)

%21 oranında amonyum azotu içerir.
Amonyum formundaki azotun kaybını önlemek 

için DMPP maddesi ile kaplanmıştır. Bu şekilde kayıp 
olmadan daha uzun süre bitkiye yarayışlı olarak top-
rakta kalmaktadır. 

Ara çapa, boğaz doldurma da rahatlıkla verilebilir.
Damlama ve yağmurlama sistemleriyle de kullanı-

labilir.

4-NITROPOWER 33
Toplam Azot miktarı %33’tür.
İçerisinde üre ve amonyum formunda azot bulun-

maktadır.
Demir sülfat ile kaplandığı için ayrıca demir ve kü-

kürt de içerir. Bu kaplama ürünün daha uzun süre etki 
etmesini sağlar.

Mısır, ayçiçeği gibi arasına girilmesi sorunlu olan bit-
kilerde ara çapada kullanımı iyi sonuç verir.

Ara çapa ve 
boğaz doldur-
mada kullanılır.

Yapısı gereği damlama ve yağmurlama sistemleriyle 
kullanılması uygun değildir.

5-BEYAZ INCI (GRANÜL ÜRE)
Toplam azot miktarı %46’dır.
Üre formunda azot içerir. Tüm bitkilerde kullanımı 

yaygındır. Yüksek miktarlarda kullanılırsa bitkilerde ha-
raret yapabilir. Uygun dozu aşmamak gerekir.

Ara çapa ve boğaz doldurmada kullanılabilir.
Kireçli ve pH düzeyi yüksek olan toprak yüzeyinde hava 

sıcaklığına bağlı olarak, uzun süre kalırsa kayıp fazla olur.
Damlama ve yağmurlama sistemleriyle kullanılabilir.

6-AMONYUM SÜLFAT
Toplam Azot miktarı %21’dir.
Amonyum formunda azot bulunur.
Ara çapa ve boğaz doldurmada kullanılabilir.
Damlama ve yağmurlama sistemleriyle kullanılır.
Yüksek pH’lı ve kireçli topraklarda toprakla karıştırıl-

madan kullanıldığında amonyak şeklinde kayıp fazla olur.
Yağışın gelmeyeceği belirginse ve hava sıcaklığı yük-

seliyorsa amonyak kayıpları oluşacağından amonyum 
sülfat gübrelemesi tercih edilmemelidir. 

7-KALSIYUM AMONYUM NITRAT (CAN)
Toplam Azot miktarı %26’dır.
İçerisindeki azotun %13ü amonyum, %13ü nitrat for-

mundadır. 
Ara çapa ve boğaz doldurmada kullanılabilir.
Yapısı gereği damlama ve yağmurlama sistemleriyle 

kullanılması uygun değildir.
İçeriğinde kalsiyum bulunduğundan yüksek kireçli 

yerlerde kullanılması uygun değildir.
Yağışın gelmeyeceği belirginse ve hava sıcaklığı yük-

seliyorsa amonyak kayıpları CAN gübresinde daha az 
olacağı için üst gübre olarak kullanılabilir. 

Hasan ALTAS

Hasan ALTAS

GÜBRETAŞ 

GÜBRETAŞ 

Yüksek 

Yüksek 
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