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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“KOOPBAKKAL PROJESİ
BAŞLIYOR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, millete temel ihtiyaç
maddelerini ulaştıran perakende
piyasasındaki dengesizlikleri düzeltmek için kurulan kooperatif
marketlerin aynı zamanda üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
“Şimdilik 1335’e ulaşan marketlerimizin sayısını
en kısa sürede 2 binin üzerine çıkaracağız. Ayrıca
ilk etapta 6 şehrimizde 250 noktada uygulamaya

başlayacağımız Koopbakkal projesiyle de vatan- olacak, sayılarını da 1000’e çıkaracağımız bakkalladaşlarımıza temel tüketim maddelerini, bakkal rımız, bu alanda faaliyet yürüten vatandaşlarımız
formatındaki satış yerlerinde ulaştırmayı planlı- tarafından işletilecek. Koopbakkal’ların şimdiden
yoruz. Büyüklükleri 75 ila 150 metrekare arasında ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Tarım Kredi Kooperatifleri
esnafın yanında

Aynes Gıda’nın yeni sahibi
TARIM KREDİ

Yüzlerce ürün uygun fiyatlarla
Kooperatif Markette

Kooperatif Market bünyesinde gerçekleşecek iş birliğiyle, küçük esnafın yanında yer alarak satış noktalarının arttırılması hedefleniyor.
§ 11’de

Tarım Kredi Kooperatifleri, uçtan uca üretim planı doğrultusunda yatırımlarına devam ederek Aynes Gıdayı
satın alıp gücüne güç kattı.
§ 4’de

Tarım Kredi Kooperatif Market başlattığı indirimli ürün
kampanyaları kapsamında, vatandaşların ilk tercihi
oldu. İndirimli ürünler büyük ilgi gördü.
§ 9’da
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HABER

Üreticiye tohum, Tarım Kredi
Kooperatiflerinden
T

Ülke tarımının önde gelen kuruluşlarından Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri, üretimin desteklenmesi ve üreticilerin girdi
tedariğinin sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan projeler
ve yerel idarelerle yapılan iş birlikleri kapsamında Samsun, Sivas
ve Gaziantep’te çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülkemizde tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve gıda
arzının uygun fiyatlarla karşılanması amacıyla
yaptığı çalışmalara devam ediyor. Üretim öncesi çiftçilerin girdi teminini sağlayan ve hasat
sonrası da ürün değerlendirme çalışmalarıyla
üreticilere destek olan Tarım Kredi Kooperatifleri, bu anlamda kamu kurumları ve yerel idarelerle de iş birlikleri yapıyor.

GAZIANTEP’TE
TOHUMLUK BUĞDAY VE
ARPA DAĞITIMI
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Tarım
Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği
arasında yapılan protokol ile tedariki yapılan
2 bin ton tohumluk buğday ve arpa dağıtımına Oğuzeli ilçesinde bulunan Tarım ve Gastronomi Okulunda başlandı.
Dağıtım törenlerine Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Gaziantep Valisi
Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep İl Tarım
Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü
Mustafa Aslan, Bölge Müdür Yardımcıları
Hasan Şentürk ve Mustafa Taşkın, protokol

üyeleri, muhtarlar ve yöre çiftçilerinin de katılımları ile gerçekleştirildi.
Başkan Fatma Şahin, “Verilecek eğitim ve
desteklerden çiftçilerin Çiftçi Kart mobil uygulaması sayesinde haberdar olmaları ve başvuru
yapmaları sağlanacak. Tarımsal destekler de
bu uygulama üzerinden yapılarak başta Tarım hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımız bunKredi Kooperatifleri olmak üzere zirai ilaç ve dan sonra da devam edecek.” dedi
alet bayilerinde indirimler elde edilecek. Ayrıca
SAMSUN’DA 3 BIN 187
anlaşmalı yerel marketlerde ve kooperatif bünÇIFTÇIYE YEM BITKISI
yesindeki alışveriş merkezlerinde indirimler
TOHUMU
olacak. Bunun yanı sıra belediye personelinin
indirimlerinden faydalandığı işletmelerden
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal HizÇiftçi Kart sahipleri de yararlanabilecek.” dedi. metler Dairesi Başkanlığınca, hazırlanan Yem
Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi
ŞAHINBEY’DE 70 BIN TON
Çeşitlendirme ve Geliştirilmesi Projesi ile yem
SERTIFIKALI TOHUM
bitkisi tohum dağıtımı töreni düzenlendi.
Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından
Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi bahçeilçedeki çiftçilere Tarım Kredi Kooperatifleri ara- sinde düzenlenen programa Büyükşehir Belecılığıyla 6 ay içerisinde fide, gübre ve 69 bin 440 diyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Altonluk sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. Dağı- bayrak, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ali
tım töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatif- Korkmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim
leri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şa- Sağlam, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun
hinbey Belediyesinin vermiş olduğu desteklerin Bölge Müdürü Yasin Cebeci ve çiftçiler katıldı.
geleneksel hale geldiğine dikkati çekerek “Tarım
Proje kapsamında ilkbaharda 54 ton tohum
Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal üretimin dağıtım yapılırken, bu rakam sonbahar döneher aşamasında çiftçilerin yanında yer alıyoruz. minde 79 tona çıkarıldı. Destekten Alaçam,
Şahinbey Belediyesiyle de uzunca zamandır iş Asarcık, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba,
birliği yapıyoruz. Bu iş birliğinin yöre çiftçisine Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salı-

pazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent’te üretim yapan 3 bin 187 çiftçi yararlandı.

SIVAS’TA YÜZDE 50 HIBE
DESTEKLI TOHUM DAĞITILDI
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde elli bakanlık hibe destekli olarak hazırlanan arpa, buğday tohum dağıtım töreni düzenlendi.
Dağıtım törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl
Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım
ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Kredi
Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Levent
Uslu, Bölge Müdür Yardımcısı Şemis Kalem,
il protokolü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliğince üretilen 500 ton arpa tohumluğu ve
tedarik edilen 653 ton buğday tohumlukları
düzenlenen törenin ardından birim kooperatiflerince çiftçilere dağıtılmak üzere sevk edildi.

Mizanpaj :
		
Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
İbrahim BİDAV				
A.C. Erdem AKSU - Esra ASLAN
Reklam Sorumlusu :
İstihbarat : 				
Taner LAKERTA		
Harun ÇELİK
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Ümit TANRIÖVEN
Yakup Ziya ÇAKIR

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

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

TEKİRDAĞ
BALIKESİR
SAKARYA
İZMİR
KÜTAHYA
ANTALYA
KONYA
ANKARA
KAYSERİ

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
SiVAS
M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Burak ÇALIK		
TRABZON Murat MERT		
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA Kıvanç KAYA
G.ANTEP Hikmet DEMİREL
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA İbrahim Halil YUMUŞAK

Sadi ÜNLÜSOY
Tayfun KAÇAR

Kadiriye DURSUN

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
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Aynes Gıda’nın yeni
sahibi Tarım Kredi

Tarladan sofraya üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında yer alan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, uçtan uca
üretim planı doğrultusunda yatırımlarına devam ederek Aynes Gıdayı satın alıp gücüne güç kattı.

H

asat döneminden nihai ürün haline gelene kadar tarımsal üretimin
tüm sürecini takip eden Tarım
Kredi Kooperatifleri, çiftçiden aldığı güçle
büyümeye devam ediyor. Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri, ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda’yı, Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’ndan (TMSF) devraldı.

TARIM KREDI MARKASINA
GÜÇ KATACAK
Topraktan sofraya değer zinciri bilinciyle
tarımsal üretimin her aşamasında çiftçile-

rin yanında yer alan Tarım Kredi Grubu; el
emeği ürünleri nihai ürüne dönüştüren Tarım Kredi Birlik ve bu ürünleri tüketiciyle
buluşturan Kooperatif Market markasına,
son olarak Tarım Kredi Süt’ü de ekleyerek
gücüne güç kattı. Tarım Kredi Süt, yapacağı yeni yatırımlarla birlikte süt, süt ürünleri
ve yem alanında Türkiye ve yurt dışındaki pazarlarda gelişimini sürdürmeye devam edecek. Ülke genelinde teşkilatlanmış
1.615 kooperatif ve yaklaşık 800 bin ortağı
ile Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan
Tarım Kredi Grubu, hayvancılıkla uğraşan

çiftçiler için mevcuttaki pazar payını genişletmiş olacak.

“AYNES BIZIM IÇIN
ÖNEMLI BIR FIRSAT”

YENI OYUNCU:
“TARIM KREDI SÜT”

Aynes’in Tarım Kredi Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam edeceğinin müjdesini veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın
şunları söyledi: “Tarım Kredi, özel hukuk
tüzel kişiliğine sahip, kendi özel yasası ve
sahibi çiftçiler olan, devletten herhangi
bir sermaye desteği almayan, üyelerinin
aidatı ve kendi ticari işlemleriyle elde ettiği sermaye ile faaliyetlerini devam ettiren,
köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu. Biz
bu güçlü yapıyı ülke tarımına ve ekonomimize daha faydalı, daha üretken
hale getirmek için yatırımlar yapıyoruz.
Mümkün olabildiğince girdileri en düşük fiyatla, en ekonomik şekilde üreticiye
iletmek ve nihai anlamda tüketiciye de en
ekonomik ürünlerle buluşturmak istiyoruz. Aynes’i satın almak bizim için önemli bir fırsattı. Kendi bilgi ve birikimimizi
yansıtarak Tarım Kredi Süt A.Ş. ile sektörde ciddi bir oyuncu olacağız. Amacımız hem üretim kısmımızı güçlendirmek
hem de ülke ekonomisine artı değer katmak. İşlemin tüm paydaşlarımıza hayırlı
olmasını diliyoruz.”

Sütün en saf ve en iyi halini ileri teknoloji ile birleştirip sağlıklı ürünlerle
tüketicisine ulaştıran ve bu anlamda Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan Aynes, Tarım Kredi Grubu
altında geleneğe bağlı ancak yeniliklere
açık olarak üretimine devam edecek.
Aynes Gıda’nın Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye geçmesiyle Tarım Kredi sektörde önemli bir oyuncu haline geldi.
Güçlü Ar-Ge kabiliyeti ve kalite yönetimi ile Tarım Kredi Süt, Aynes’in mevcut üretim kapasitesini artırarak, kaliteli
ürünleri Tarım Kredi güvencesi ve uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.
Öncelikli görevi, topraktan sofraya
ulaşıncaya kadar tarımsal üretimin her
aşamasında üreticinin yanında yer almak olan Tarım Kredi Grubu perakende
sektöründe de tüketicinin lehine piyasada yer alacak. Bu durumda en fazla
faydayı tüketici sağlamış olacak. Tarım
Kredi üretici ve tüketici arasındaki bağı
sağlamış olacak.
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Başkan Kacır’dan Bölge
Birliklerine ziyaret
T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Köksal Kacır,
Bölge Birlikleri ile bağlı kooperatiflere bir dizi ziyarette
bulundu. Bölge ve kooperatif
çalışanlarıyla görüşen Başkan
Kacır, ortaklarla da sohbet
etti.

arım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal
Kacır, Başkan Vekilleri Ahmet Ersoy,
Musa Takımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Çoban ve Mustafa Celep, Tekirdağ,
Balıkesir, Sakarya, İzmir, Kütahya ve
Mersin Bölge Birlikleri, kooperatifler,
iştirakler ve tesislere ziyarette bulundu.
Bölge birliklerini ziyaret eden Başkan
ve beraberindekilere Bölge Yönetim
Kurulu Başkanları ile bölge müdürleri
eşlik etti.

BALIKESİR

İZMİR

KÜTAHYA

SAKARYA

TEKİRDAĞ
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Sof Dağı elmaları Kooperatif
Marketle değerleniyor
T

Gaziantep’in Sof Dağı Yaylası’nda elma hasadı başladı.
Lezzetini Sof Dağı’nın eşsiz
doğasından alan elmalar Tarım Kredi Kooperatifleri güvencesiyle Kooperatif Market raflarında tüketiciyle buluşacak.

emiz ve sağlıklı hava açısından Gaziantep’in
akciğeri olarak bilinen ve şehrin önemli tarım merkezlerinden Sof Dağı Yaylasında
elma hasadı başladı. Yaylada elma yetiştiriciliği yapan Sabahattin Güneş, hasadın oldukça bereketli geçtiğini söyledi.
Gaziantep Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan Aktoprak Tarım Kredi Kooperatifi
ortaklarından Güneş, bu sene ürün toplama
konusunda da kooperatiften destek aldığını
belirterek, “Burada 120 dönüm alan üzerine 5
bine yakın elma fidanım var. Biz sezon öncesi
tüm tarımsal girdileri Tarım Krediden temin
ediyoruz. Kooperatif yetkilileri bize teknik
destek de veriyor. Bu yıl ayrıca FESAS (Tarım
Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği) Projesi
ile işçilik maliyeti hususunda destek aldık.
Tarım Kredi’ye ürünlerimizi değerlendirdiği
ve her alanda yanımızda olduğu için teşekkür
ediyorum” dedi.

200 TON ELMA ALINACAK
Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan
ve Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Şentürk,
ürün değerlendirme çalışmalarını yerinde
takip etti. Tarımsal üretimin her aşamasında
ortakların yanında yer aldıklarını belirten
Bölge Müdürü Aslan, “Üretim öncesi girdi

tedariği yanında üretim sonrasına ürünlerin
pazara ulaştırılması amacıyla da sorumluluk
alıyoruz. Bununla birlikte bu yıl, FESAS Projesi kapsamında işçilik maliyeti konusunda
ortaklarımıza destek sağladık. Bu projede
mevcut arazi için 16 tarım işçisi istihdam
edildi. Amacımız tarımsal üretimin arıtıl-

ması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi.
Ürün değerlendirme faaliyetleriyle çiftçilerin pazar kaygısı duymadan üretim yapmalarını sağlıyoruz. Sof Dağı Yaylasında bu yıl
200 ton elma ortaklarımızdan alarak Kooperatif Marketler aracılığıyla ülke genelinde
tüketicilerle buluşturacağız” diye konuştu.

Bafra Ovası’nda çeltik hasadı şenliği
Türkiye’nin başlıca çeltik
üretim merkezlerinden Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik
hasadı şenliği düzenlendi.
Bölgedeki en önemli çeltik
alıcılarından ve yöre çiftçisinin en büyük destekçisi olan
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, hasat şenliğinde de üreticileri yalnız bırakmadı.

B

afra, Karaburç Mahallesinde, ‘Geleneksel 8. Çeltik Hasat Şenliği’ yapıldı. Şenliğe Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı,
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge
Müdürü Yasin Cebeci ile çeşitli kamu kurum
ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş
temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve üreticiler
katıldı.
Üreticiler için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi temennisinde bulunan Vali Dağlı, paydaş kurumlarla iş birliği
içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Toprağın bereketini emekleriyle ürüne
çeviren çiftçilerimizi destekliyor, tarım sektörünü Samsun’da daha ileriye taşıyabilmek için

çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.
Etkinliğin ardından protokol üyeleri Tarım Kredi Birlik Bafra Çeltik İşleme Tesisi’ni
ziyaret etti. Vali Dağlı ve beraberindekiler,
Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge
Müdürü Yasin Cebeci’den çeltik alım süreçleri ve fabrikanın işleyişi hakkında bilgi aldı.
Samsun’un 212 bin dekar ile Türkiye’de çeltik üretimde ikinci sırada yer aldığını belirten
Bölge Müdürü Cebeci, “2021 yılı verilerine
göre ülkemizde 1 milyon 294 bin 753 dekar
alanda 1 milyon tona yakın çeltik üretimi yapılmış. Bu üretimin yaklaşık yüzde 16’sı yani
209 bin 312 dekar alanda 153 bin 120 ton
üretim ise Samsun’da gerçekleşmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl yalnızca Bafra Ovasında toplamda 2 bin 200 üreticimiz tarafından 128
bin dekar alanda yaklaşık 100 bin ton çeltik
üretimi yapılmış. 2022 yılında Samsun’da 212
bin dekar alanda toplam 160 ila 165 bin ton
arasında rekolte bekleniyor.” dedi.

TARIM KREDI
ÜRETICININ YANINDA
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal
üretimin her aşamasında üreticilerin yanında
yer aldıklarını belirten Cebeci, “Çiftçilerimize
uygun fiyatlarla girdi temini sağlamaya ilave
olarak, üretim sonrasında ürün değerlendirme
faaliyetlerimizle destekliyoruz. Samsun Bölge

Birliği hinterlandında toplam 250 bin dekar
alanda, 183 bin ton çeltik üretimi yapılıyor.
Bafra, Alaçam, Terme, Çarşamba, Sinop, Boyabat, Durağan ve Taşova ilçelerinde bulunan
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 40 bin ton çeltik alımı planlıyoruz. Bunun
için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Aldığımız çeltiği iştirakimiz Tarım Kredi
Birliğe ait Bafra’da bulunan pirinç fabrikası
aracılığıyla işleyerek Kooperatif Market raflarında tüm Türkiye’de tüketiciyle buluşturacağız. Ürün alımları ile üreticilerimizi desteklerken, bu ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere
ulaştırarak piyasada denge unsuru olarak hizmet veriyoruz.” diye konuştu.
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Yüzlerce ürün uygun fiyatlarla
Kooperatif Markette

T

Tarım Kredi Kooperatif Market başlattığı indirimli ürün kampanyaları kapsamında 15 Ağustos tarihinden bu yana toplamda 48,3
milyon adet ürün satışı yaparak, bu alanda rekor satışa imza attı. Söz konusu kampanyalar döneminde toplam 10,2 milyon litre
ayçiçek yağı, 5,8 milyon kg. şeker, 1,3 milyon kg. un, 1,4 milyon kg. pirinç, 11,8 milyon kg. patates, 7 milyon kg. soğan, 894 bin
litre süt, 618 bin kg. peynir çeşitleri ve 1,2 milyon kg. toz deterjan satışı yapıldı.

ürkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım
Kredi Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kooperatif Market, üreticiyle tüketici
arasında köprü vazifesi görüyor. Özellikle gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını önüne geçmek ve piyasaya
arz konusunda sıkıntı yaşanılan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Kooperatif Market, indirim kampanyaları ile
de vatandaşların ilk tercihi oldu.
Bir yandan market sayısını artırmak
için açılışlara hız kesmeden devam eden
Kooperatif Market, bir yandan da lojistik ağını güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile
hızla aksiyon alan Kooperatif Market, ilk
etapta 74 üründe indirim kampanyası
başlattı. 15 – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan vatandaşların büyük ilgi
gösterdiği kampanyaya perakende sektöründeki piyasa paydaşlarının da muadil
ve benzer ürünlerde indirimlere giderek
karşılık verdi.

İNDIRIMLI ÜRÜN
SAYISI 243’E YÜKSELDI
İndirimli ürün sayısının artırılmasına yönelik başlatılan çalışma kap-

samında 1-18 Eylül tarihleri arasında
indirimli 74 ürüne ilaveten 55 ürünle
ikinci kampanya, 19-31 Eylül tarihlerinde ise 60 ürün daha ilaveyle üçüncü
kampanya başlatıldı. 1-9 Ekim tarihleri arasındaki dördüncü kampanya ile
ilave edilen 54 ürünle birlikte toplam
indirimli ürün sayısı 243’e yükseldi.
Böylece 15 Ağustos tarihten bu yana
devam eden indirim kampanyasında
toplamda 48,3 milyon adet ürün satışı yapan Kooperatif Market, bu alanda
rekor satışa imza attı.

KAMPANYA BAŞARIYLA
DEVAM EDIYOR
Vatandaşların yüksek ilgi ve teveccühü ile karşılanan enflasyonla mücadele
kampanyasında bazı temel gıda ürünlerinde ulaşılan toplam satış miktarları,
kampanyanın hedefine ulaştığını gösteriyor. Söz konusu dönemde indirim
kampanyası kapsamında 10,2 milyon
litre ayçiçek yağı, 5,8 milyon kg. şeker,
1,3 milyon kg. un, 1,4 milyon kg. pirinç,
11,8 milyon kg. patates, 7 milyon kg. soğan, 894 bin litre süt, 618 bin kg. peynir
çeşitleri ve 1,2 milyon kg. toz deterjan

satışı yapıldı. Bu rakamlar en kaliteli
ürünü en uygun fiyata vatandaşlarla buluşturmak amacıyla çalışan Kooperatif
Marketin ulaştığı başarıyı gözler önüne seriyor. İndirimli kampanyalar yeni
ürünler eklenerek devam ediyor.

mansının en üst seviyelere çıkarmayı
başardı. Tüketiciyi memnun eden bir
anlayışla çalışan Kooperatif Market, bu
anlamda kooperatif ortağı olan çiftçilerin ürünlerinin pazara arz edilmesinde
de sorumluluk almış oldu.

GÜVENILIR GIDA,
DOĞRU ÜRÜN

TOPRAKTAN SOFRAYA
KALITENIN ADRESI

Yaklaşık 850 bin ortağı ile Türkiye’nin
en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi
Kooperatifleri bünyesinde çalışmalarını
aralıksız sürdüren Kooperatif Market
mağazalarında temel gıda, atıştırmalık,
içecek, şarküteri, kahvaltılık, dondurulmuş ürünler, meyve, sebze, temizlik
ürünleri, sıvı yağ, margarin, kişisel bakım, kâğıt ürünleri ve gıda dışı olmak
üzere yüzde 70 oranında Tarım Kredi
markalı ürünler, küçük ölçekli kooperatiflerin üretimleri başta olmak üzere
yerli ve milli ürünler yer almakta. Ülkenin dört bir yanında yaklaşık bin 500
mağazasıyla ‘’Güvenilir Gıda, Doğru
Ürün‘’ mottosuyla hizmet veren Kooperatif Market, vatandaşların yoğun
ilgisiyle birlikte indirim kampanyasının ilk gününden itibaren satış perfor-

Sektörün ve sektörel paydaşların
hareket kabiliyetlerinin derin bir bilgi birikimine sahip olduğu, stratejik
önemi kadar devasa büyüklüğü de bulunan gıda sektöründe, nispeten yeni
bir oyuncu olan Tarım Kredi Grubu,
çalışmalarını yüzlerce bereketli ürünü
en uygun fiyata piyasaya sunma eğilimine odaklanıyor. Çalışmalarına hız
kesmeden ve kaliteden ödün vermeden
devam eden Tarım Kredi Grubu, uygun fiyatlarla topraktan sofraya kadar
hem üreticilerin hem de tüketicilerin
yanında yer alıyor. Saat gibi işleyen bu
sistemin organizasyonunda ise Tarım
Kredi Kooperatiflerinin 160 yıllık köklü
geçmişi ve ülkenin dört bir yanında teşkilatlanmış bu yapının fedakar çalışanları yer alıyor.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kooperatif Market sayısının
bin 350’lerde olduğunu
belirterek, “Yılsonuna
kadar 2 bin mağaza
sayısını hedefliyoruz. 6
depo açtık. 3 bin markete hizmet verebiliyoruz”
dedi.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A
Para’da yayınlanan Ekonomi Masası programına konuk oldu. Sabah Gazetesi
Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para
TV Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner’in
sorularını yanıtlayan Aydın, Tarım Kredi
Kooperatiflerinde yürütülen çalışmaları ve
yeni projeleri açıkladı. Verimliliği ön planda tuttuklarını belirten Aydın, “Biz girdileri
en düşük ve en ekonomik şekilde üreticiye iletmek için çalışıyoruz. Nihai anlamda
girdileri en ekonomik şekilde sağlanmış
ürünü de tüketicilere en ekonomik şekilde
sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Gıda enflasyonunun düşürülmesinde
Tarım Kredi ürünlerinin payının yüksek olduğunu anlatan Aydın, “Biz zarar etmeden,
sürdürülebilirliği koruyarak, başa baş nok-

tada devam ediyoruz. Enflasyon tek başına
bizim kontrol edebileceğimiz bir mekanizma değil ancak biz ciddi bir oyuncuyuz ve
iddialıyız” diye konuştu.
Tarım Kredi Kooperatif Marketin mağaza sayısının bin 350’lerde olduğu bilgisini
veren Aydın, yılsonunda bin 863 şube sayısına çıkmayı hedeflediklerini bildirdi. Aydın, daha hızlı hareket etmek için iş ortakları bulduklarını belirterek, şunları anlattı:
“Cirolardan memnunuz. Yeterli lojistiğimiz
ve depolarımız yoktu o nedenle ürünlerimizde aksama yaşandı. İlk kampanyanın
ardından 6 yeni depo açtık. Depo ve lojistik
sorunumuzu çözdük. 3 bin markete hizmet
edebilecek hale geliyoruz. Satış kanalında
ulaşmadığımız tüketici kalmayacak.”

HER GÜN 11 YENI
ISTIHDAM
Tarladan sofraya ürünü taşıyan bir kuruluş
olduklarını anlatan Aydın, faaliyetleri ile ilgili
şu bilgileri verdi: “20 bin çalışanla 5 milyon
metrekare alanda faaliyetteyiz. 2022 yılında,
tatil günleri dahil her gün net 11 kişiye yeni
istihdam sağladık. Marketçilik tarafında hızlı yeni yatırımlar yapıyoruz. Gübrede, ilaçta,
yem ve de yağda yatırımlarımız devam ediyor. 12 yem fabrikamız var. Türk yeminde
piyasanın yüzde 10’unu karşılıyoruz. Erzurum’da yeni bir yem fabrikası kuracağız. Gübretaş Türkiye’de gübre pazarının yüzde 30’una
hakim. Pazarda dördüncü sıradayız. Çiftçimizin sıvı gübre talebi var. 2023’ün ilk çey-

reğinde İskenderun’da sıvı gübre üretimi için
fabrika açacağız. Sıvı yağda iddialı bir oyuncu
olmayı planlıyoruz. Hem fabrika satın alması
yapacağız hem de yeni bir marka da çıkarmayı hedefliyoruz. Aynes’i TMSF’den satın aldık.
Burada uçtan uca üretim planlıyoruz.”

ÇIFTÇININ GIRDILERINI
KARŞILAYACAĞIZ
Çiftçilerin maliyetlerini düşürmek için
yürüttükleri çalışmalarla ilgili de bilgi veren Aydın, şunları anlattı: “Yeni bir modele
geçtik, iş süreçleri, müşteri değerlendirme
ya da teminat düzeninde çağdaş modeller
getiriyoruz. Artık Tarım Kredi Kooperatiflerine gelen çiftçi kendi ihtiyacı olan girdileri herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan
temin edebilecek. Çiftçi aldığı girdinin
ücretini üretip kazanınca ödeyecek. Çiftçimizden kredili satıştan dolayı kefil istemiyoruz. Sözleşmeli tarımda yoğunlaşacağız.”

4 MILYAR TL YATIRIM,
BIN KIŞILIK ISTIHDAM
Tarım Kredinin 80 milyar TL’lik öz kaynağa sahip olduğunu anlatan Aydın, “Öz
kaynağımız ve kredibilitemiz güçlü. Grubun
toplam cirosu 100 milyar TL’ye gidiyor. Yıllık
10 milyon ton ticaret yapıyoruz. Toplam 2.54 milyar TL’lik yatırım yapacağız. Yeni yatırımlarla yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamış
olacağız” dedi.
Tarım Krediye bağlı 18 şirketin üçünün
İSO 500’de yer aldığını anlatan Aydın, “İlk
500’e giren şirketlerimizin sayısı yakında beşe
ulaşacak. TARKİM’i halka arz etmeyi planlıyoruz. Yasal prosedürü tamamladıktan sonra
halka arz edeceğiz. Bunu bütün şirketlerimiz
için yapacağız” şeklinde konuştu.
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Tarım Kredi esnafın yanında
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bakkallarla yeni bir iş birliğine
hazırlanıyor. Kooperatif Market bünyesinde gerçekleşecek iş
birliğiyle, küçük esnafın yanında yer alarak satış noktalarının
arttırılması hedefleniyor. Ayrıca, Tarım Kredi Grubu çatısı altında
yer alan şirketlerin özellikle gübre, yem, yağ ve ilaç alanında yeni
yatırımları hızla hayata geçirilecek.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ekonomi yazarları ile bir araya geldi. Tarım Kredi Grubunun çalışmaları ve ileriye
yönelik planlarını anlatan Aydın, Kooperatif
Market’te yıl sonu itibarıyla, kuruluş yıldönümüne atıfta bulunularak bin 863 yeni satış noktası açmayı hedeflediklerini söyledi.
Genel Müdür Aydın, “Bu anlamda ‘Bakkal
Projesi’ni hayata geçireceğiz. İş ortakları bulacağız. Bir anlaşma yapacağız ve marketin
ya da bakkalın belli bir bölümü bizim ürünlere tahsis edilecek, ürünlerin fiyatı market
fiyatlarıyla aynı olacak. Böylece satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 bine
çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece küçük esnafa da sermaye desteği sağlarken, ciromuzu
da katlayacağız. Kasım itibarıyla ilk adımı
Konya, Ankara ve Mersin’de atıyoruz” dedi.

10 MILYON TONLUK
TICARET HACMI
Tarım Kredi Kooperatiflerinin sanıldığının aksine kamu kurumu olmadığını ve kamuya ait herhangi bir varlık veya özkaynak
kullanmadığını söyleyen Aydın, “1581 sayılı
Kooperatifler Yasası herkesi bağladığı gibi
bizi de bağlıyor. Çalışanlarımız da kamu
personeli değil. Tarım Kredide yönetim tamamen seçimle geliyor. Tarım Kredi Grubu
altında, satış kanalını yürüttüğümüz bin 615
kooperatif, 17 bölge birliği ve 204 hizmet
bürosundan oluşan Merkez Birliği ve üretim kanalını yürüttüğümüz ve 18 şirketten
oluşan Tarım Kredi Holding yer alıyor. Yılso-

nunda İSO 500’deki şirket sayımızı 5’e çıkaracağız; bunlar Gübretaş, Tarım Kredi Birlik,
Tarım Kredi Yem, Tarım Kredi Süt ve Tarım
Kredi Yağ. aracılığıyla hacim olarak yılda 10
milyon tonluk ticaret yapıyoruz. İstihdamın
tartışıldığı dönemde 2022 yılında, her gün,
tatil günleri de dahil, yeni 11 istihdam sağladık. Özkaynağımız 18 milyar TL. Bugünkü
değerle değerlemek istesek en azından üçle
çarpmamız lazım yani yaklaşık 60 milyar
TL’lik özkaynağımız olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

YENI YATIRIMLAR
GELECEK
Marketlerde bin 600 üründen, 600’ünü
Tarım Kredinin ürettiğini söyleyen Aydın,
“‘Market sizin işiniz mi?’ diyorlar, tartışılır.
Market, bu yapının doğal sonucu. Bu işleri yapıyorsam, nihai tüketiciye ulaşmam
kadar eşyanın tabiatına uygun başka bir
refleks olmamalı” değerlendirmesini yaptı.
Son dönemde gübre fiyatındaki artışa da
dikkat çeken Hüseyin Aydın, şunları söyledi: “Türkiye’deki gübre pazarının yüzde
31’ine hükmediyoruz. Gübre bu dönemin
en stratejik ürünü. İran’da Razi Petrokimya
diye Tarım Kredinin önceki yıllarda satın
aldığı 1 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren, içinde 9 fabrikanın olduğu bir
üretim tesisi var. Yüzde 50 ortağıyız. Yarısını İran hükümeti alıyor. Gübretaş’a yatırım
yapacağız, yapmamız gerekiyor. Dünyanın
büyük oyuncularıyla birebir görüştük. Bir
ay önce Rusya’daydık. Rusya son uygula-

malar nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya,
gübre üretimini kendi üreticilerine kullandırma gibi bir algı hissettik. Kendi üyelerimizin gübre ihtiyacı sonbahar için karşılandı. Sonbahara hazırız, hatta ekstra mal
aldık. Önemli olan ilkbahardaki gübre ihtiyacımız. Yemde, Türkiye’de yüzde 11 pazar
payımız var. Hammaddenin yüzde 60’ı ithal
ediliyor. 12 fabrika bize yetmiyor.”

PAZARDA OLMAMIZ
OLUMLU YANSIYOR
Bu ülkede yaşayan herkesin enflasyonla
mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken
Genel Müdür Aydın, “Daha efektif yatırımlar yapacağız, kârlılığımızdan ödün ve-

receğiz. Türkiye enflasyonla kalkınmayı da
gördü. Şeker, yağ gibi bazı ürünleri kamu
Tarım Kredi üzerinden pazarlıyor ancak
diğer firmalara da veriyor. Kalite farkı olan
ürünlerde, fiyatlar mukayese ediliyor. Eşit
koşullarda eleştirilmesi gerekiyor. Et ve Süt
Kurumu bize, cari piyasa fiyatlarının altında et vereceğini söyledi. Yüzde 35 ucuza satıyoruz. Ürünün sahibi Et ve Süt Kurumu,
sadece 234 noktamıza veriyor. Sanki marketin tüm ürünlerinde bu indirim yapılacak
gibi algıya dönüştü. Rakipler düşmanlarımız değil, onlardan çok şey öğreniyoruz.
Nihai anlamda mal tedariki yaptığımız
firmalara da pazarda olmamız olumlu yansıyor. Yapabildiğimiz kadar daha ekonomik
kalmak için gayret göstereceğiz” dedi.

YENİ YATIRIM
HEDEFLERİ
-YEM: Kırklareli, Erzurum ve Konya’da
830 milyon TL’lik yatırım planlanıyor. Bu yıl
temelleri atılacak fabrikalarla, pazar payının da
yüzde 15’e yükselmesi bekleniyor.
-İLAÇ/ TOHUM: Manisa’da yapılacak yeni
yatırımla toplamda 130 lisanslı ürün üretilecek.
-SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ: Geçtiğimiz haftalarda TMSF’den yapılan açıklamada, Aynes
Gıda’nın 785.5 milyon TL’lik bedelle Türkiye
Tarım Kredi Kooperatiflerine satışının onaylandığı belirtilmişti.
-YAĞ: Yağda pazar payını artırmak adına
Trakya’da da yeni tesis yatırımı hayata geçirilecek.
-GÜBRE: İskenderun’da temel gübre ihtiyacını tamamen çözmese de önümüzdeki
birkaç ay içine yeni bir yatırımın yapılması
gündemde. Yarımca’da da gelecek dönemde
milyon Euro’lar değerinde yeni bir yatırım
planlanıyor.
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Tarım Kredi Kooperatifi
ayva alımına başladı
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan
Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi, Akyar Mahallesi’ndeki üreticilerden 60 ton
ayva alımı yaptı.

K

orkuteli Tarım Kredi Kooperatifi,
üreticilerin desteklenmesi yanında
piyasayı regüle ederek tüketicilerin
kaliteli ve sağlıklı gıda ürünlerine uygun
fiyata ulaşması amacıyla 60 ton ayva alımı gerçekleştirdi. Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürü Mehmet Reşat Güney, “İlçede
kooperatif olarak daha önce vişne, karpuz,
armut alımı yapmıştık. Coğrafi tescilli tek
ürünümüz olan karyağdı armudunun ardından ayva alımı devam etti. Çalışmalarımız buzhanede devam edecektir. Üretmekten başka çaremiz yok” dedi.

Kadın girişimci devlet desteğiyle sahip
olduğu sürüyü büyütmeyi hedefliyor
Giyim mağazasındaki 3 yıllık müdür yardımcılığı kariyerinin ardından hayvancılığa yönelen Sueda Bektaş, Tarım ve Orman
Bakanlığından aldığı hibe ile başladığı yeni işinde eşinin desteğiyle 32 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye sahip oldum.

E

skişehir’de yaşayan kadın girişimci, kırsal bölgede devlet desteğiyle kurduğu işletmede küçükbaş hayvanlarını yetiştiriyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık ön
lisans programını bitiren 29 yaşındaki Sueda Bektaş, kentteki bir giyim mağazasında 3 yıl süren müdür yardımcılığı görevini
oğlunun doğumu nedeniyle bıraktı.
Eğitimini aldığı mesleği yapabilmek için
sürü sahibi olma hayali kuran genç kadın,
çocuğu 4 yaşına gelince bir yakınının da

tavsiyesiyle iş fikri oluşturup Tarım ve Orman Bakanlığının “Uzman Eller Projesi”ne başvurdu.
Hazırladığı ıslah başvurusu kabul edilen
Bektaş, temmuz ayında 100 bin TL hibe
desteğiyle 29 Karacabey merinosu ve İle
De France ırkı 2 koç satın aldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yenisofça Mahallesi’nde kendilerine ait 42
dönümlük arazide kapalı alanda işletme
kuran kadın girişimci, eşinin desteğiyle
hayvanlarına bakıyor.

İşletmenin bulunduğu alandaki evlerinde eşi
ve oğluyla yaşayan genç kadının sürüsündeki
hayvan sayısı, yeni doğan kuzuyla 32’ye yükseldi.
Sueda Bektaş, mevcut iki ırkı melezleyerek 5
yıllık süreç sonunda tamamı “İle De France” ırkı
sürü oluşturmayı hedeflediğini, damızlık özelliği
taşıyan koyunların satışını yapacağını söyledi.
Köy hayatı ve küçükbaş hayvancılığın zor olmasına rağmen hayatından memnun olduğunu
belirten Bektaş, “Zorlukları var ama bu benim
kendi seçimim. Bazen gelen insanlar, ‘Seni burada zorla mı tutuyorlar? Senin gibi bir kız nasıl
burada olabilir?’ diyorlar. Burada durmak benim
için çok keyifli bir şey. Herkese de önerdiğim bir
doğallık, özgürlük.” dedi.

“GÜNE SABAH ERKEN
BAŞLIYORUZ”
Bektaş, kış şartlarının kendisini zaman
zaman zorladığını dile getirerek, hayvanlarını korumak, susuz yemsiz bırakmamak
için sürekli tetikte olduğunu vurguladı.
Hayvanların bakımıyla ilgili bilgi veren
Bektaş, şöyle konuştu:
“Güne sabah erken başlıyoruz. Geliyorum yemlerini hazırlıyorum. Bazen eşim

yapıyor, bazen birlikte yapıyoruz. Yemleri
hazırladıktan sonra hayvanları çıkarıyoruz. Suları zaten öncesinden hazırlanmış
oluyor. Daha sonrasında temizlenecek bir
kısım varsa temizleniyor. Köpeklerimiz
var, onların suları değiştiriliyor, yiyecekleri veriliyor. Çocuğumu ve eşimi doyuruyorum. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Günlük
ev işlerimi yapıyorum. Daha sonrasında
hayvanların akşam yemlemesi geliyor. Akşam yemlemesini yapıyorum.”
Bektaş, doğumların genellikle geceleri
olduğunu, bundan dolayı bazen uykusuz
kaldıklarını anlattı.
Kamera sistemiyle hayvanları sürekli takip ettiğini aktaran Bektaş, “Bu da bizim
için bir avantaj. Sürekli gir çık olmuyor.
Hayvanın doğumu daha doğal oluyor.
Kendi akışında ilerliyor. Müdahale kısmı
gerektiğinde de o soğukta çıkıp geliyorsunuz. Kuzuyu ısıtma kısmı olabiliyor. Doğan kuzu ıslak olduğu için onu kurutuyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
Osman Bektaş ise hayvancılıkla ilgilenmeyi sevdiklerini ve vakitlerinin tamamını onlarla geçirdiklerini belirtti.
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Tarkim’de Kalite
Entegre Yönetim
Sistemi
Oluşturuldu
Sektördeki firmalar arasında öncü bir kuruluş olan Tarım
Kredi Kooperatifleri şirketlerinden Tarkim Bitki Koruma
Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kalite politikası hedefleri kapsamında, kalite sistemlerinden ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 ve ISO 27001 standartlarının güncel revizyonlarını referans alarak dört sistemin bir arada uygulandığı
Entegre Yönetim Sistemini oluşturdu.

D

ört sistemin bir arada uygulandığı Entegre Yönetim Sistemi oluşturmayı kalite politikası olarak hedefleyen Tarkim Bitki
Koruma Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi için girdiği denetimden başarılı çıkarak uluslararası
geçerliliği olan dört belgeyi almaya
hak kazandı.

Tüm süreçlerde kaliteye önem
veren Tarkim, bu hedef doğrultusunda müşteri şartları ve yasal
şartlar dikkate alınarak sistemin
sürekli iyileştirilmesi için; süreçlerin belirlenmesi ve sistemin etkin olarak uygulanması yoluyla,
müşteri memnuniyetinin artırılması ve üretimden müşteriye
kadarki tüm süreçte yasal gerekliliklere tam uyumun sağlanması
çalışmalarını kısa sürede tamamladı.
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Tarım Kredi Kooperatiflerinden
üreten kadınlara destek
Manisa’da Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonunda “Üreten
Şehrin Üreten Kooperatifleri” programı düzenlendi. Kadın kooperatiflerinin üretime daha fazla önem
vermesi amacıyla verilecek hibe
desteklerinin anlatıldığı programda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de Tarımda Kadın Emeği Projesi ile tecrübelerini aktardı.

M

anisa’nın Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen
Üreten Kadınlar Üreten Kooperatifler programına
Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Ticaret Bakanlığı
Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale,
Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Tarım Kredi
Kooperatif Market Kadın Kooperatifleri Satış Operasyon Sorumlusu Özlem Ceylan ve ilgililer katıldı.
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kooperatiflere verilen
hibe destekleri ve şartlarının sunum eşliğinde anlatıldığı
programda; Manisa’daki üreten ve üretken kooperatiflerin
tecrübe paylaşımı yapabilecekleri, daha güçlü ve etkin hareket edebilmelerini destekleyecek platform ya da birlik gibi
bir çatı yapısının oluşturulmasına yönelik adımların atılması,
uygun iş birliği fırsatlarının oluşturulması, ekonomik hayata katkılarının arttırılması ve ekonomik aktör olarak yerelin
kalkınmasının desteklenmesinin amaçlandığı aktarıldı.
Manisa’daki kooperatifler ile İş Birliği Protokolü imzalanması sonrası Vali Yaşar Karadeniz ve katılımcılar kooperatifler ve dernekler tarafından kurulan stantları gezerek kooperatif ürünleri hakkında bilgi aldı.

TARIMDA KADIN EMEĞI PROJESI
TANITILDI
Programda konuşan Kooperatif Market Kadın Kooperatifleri Satış Operasyon Sorumlusu Özlem Ceylan, Tarım Kredi
Kooperatiflerinin tedarik zincirine dâhil olma koşulları hakkında sunum yaptı. Ceylan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin,
kadın kooperatiflerinin üretime doğrudan katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla başlattığı “Tarımda Kadın Emeği”
Projesi hakkında da bilgiler verdi. Ceylan’a Zafer Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz tarafından plaket takdim
edildi.
Etkinlik, katılımcı kooperatiflerin ve derneklerin tanıtım
sunumları ve yapılan B2B görüşmeleri ile devam etti. Topaltın katılımcı kooperatif ve derneklerin birbirlerinin gelişim
süreçleri ve yaptıkları çalışmalar ile birlikte gerçekleştirebilecekleri iş birliği olanaklarını değerlendirmesiyle sona erdi.
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SIĞIR BESİ YEMİ GELİŞTİRME
KARKAS KALİTESİNİ ARTIRIYOR
B

esi Geliştirme
Yemi, besi
hayvanlarına 5. aydan
besi sonuna
(kesime)
3.ay kalana kadarki
dönemde
kullanılan,
dengeli ve
sindirimi
kolay tamamlayıcı bir yem olarak üretilmektedir. Kas ve kemik gelişimini güçlendirerek beside dengeli ve yüksek canlı
ağırlık artışı sağlar, ekonomik ve kullanımı
kolaydır. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Yemin
ete dönüşüm oranını iyileştirerek karkas
kalitesini ve randımanı arttırır. Geliştirme
yemini ilk defa kullanılıyorsa, 1 haftalık
geçiş döneminden sonra günde en az 2-3
öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde verilmelidir. Besi sığırlarına su serbest
olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda günlük en az 3 öğün
su verilmelidir. Tarım kredi Yem ürünleri
Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin edilebilmektedir.

TARIM KREDİ
YEM İLE
BESİCİLER
KALİTELİ
ÜRÜNLERE
ULAŞABİLMEKTE
Yaklaşık 159 yıllık tarihi
kültür ve tecrübenin markası
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 40 yıllık üretim
tecrübesinin lokomotifi fabrikalarını, yenilikçi, vizyoner
bakış açısı ile tek çatı altında
toplamak amacı ile Tarım
Kredi Yem A.Ş. iştirakini
kurmuştur. 2013 yılından
bugüne hizmet veren şirketi, 12 fabrikası ve teknolojik
yatırımları ile her geçen gün
büyümeye, gelişmeye ve her
besicinin kaliteli ürün ve
hizmete ulaşması için çalışmaya devam etmektedir.
Tarım Kredi Yem bünyesinde sektörün
en çok tükettiği Büyükbaş ve Küçükbaş
Besi ve Süt Yem çeşitlerinin yanı sıra Kanatlı ve Balık yemleri de satışa sunulmaktadır. Ürünler yem sektörünün en gelişmiş
ve yaygın ağa sahip Tarım kredi Yem AR-

GE merkezinde analiz edilmekte, kalite ve
verimlilikleri artırmaya yönelik yeni yem
formülleri hazırlanmaktadır.
Tarım Kredi Yem ürünlerinde besiye
alınan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak, verimlerini artıracak protein, vitamin,
enerji ve mineral dengesi sağlanmaktadır.
Bunun yanı sıra her bir yemin, besiye alı-

nan hayvana kullanım dönemi, kullanım
şekli ve çeşidine göre ekstra faydaları bulunmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında
bulunan besleme danışmanları tarafından,
besicilerin ihtiyaçlarına göre ürün önerileri
yapılmakta, ALO YEM ve yerinde ziyaretler ile besicilerin verim sağlamalarına yönelik destek verilmektedir.
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Antep Fıstığı ve Bademde
Bitki Besleme
Getirisi yüksek ürünlerden antep fıstığı ve bademde bol verimli ve üstün kaliteli
ürün hasadı için bilinçli besleme önemlidir. Yeşil Altın gübresi dengeli ve zengin
içeriği ile bu fıstık ve badem için etkili besin kaynağıdır.

Antep Fıstığı Yetiştiriciliği
Ana vatanı Ortadoğu olan antep fıstığı, ülkemizde
başta Şanlıurfa olmak üzere; Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır illerimizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2021 yılı TÜİK verilerine
göre Şanlıurfa’da 1.489.025 dekar Antep fıstığı dikili
arazi bulunmaktadır. Şanlıurfa ilini 1.421.775 dekar
ile Gaziantep ilimiz takip etmektedir.

Taban Gübrelemesi
Yeşil Altın (15.25.10+10SO3+ME) dengeli ve zengin içeriği ile için ideal besin kaynağıdır. Yapısında
azot, fosfor ve potasyum yanı sıra ürün miktarının
artmasına etki eden kükürt, hormon faaliyetlerini
düzenleyen çinko gibi elementleri de ihtiva eder. Bitkinin kuvvetli kök oluşturmasını, sağlıklı bir şekilde
büyümesini ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlar.
Tablo 1: Antep fıstığında Taban Gübreleme Önerisi
Uygulama zamanı
Gübre Cinsi
				
Aralık - Ocak

K-Humat		
15.25.10+10SO3+ME		

Önerilen miktar		
(ağaç/dekar/kg-g)
25 g/ağaç
3 kg / ağaç

Süleyman DEMİR
GÜBRETAŞ
Ziraat Yüksek
Mühendisi

Badem Yetiştiriciliği
2021 yılı verilerine göre ülkemizde 577.324 dekar alanda badem dikili arazi bulunmaktadır. Adıyaman 100.082
dekar ile badem dikili arazilerin % 17.33’üne sahiptir. Adıyaman ilini dikim alanı bakımından Şanlıurfa, Muğla ve
Mersin illerimiz takip etmektedir.
İklim ve Toprak İsteği
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi badem yetiştiriciliği için idealdir. Nemli havadan ve
soğuk rüzgârdan hiç hoşlanmaz. Bademlerin kış dinlenme
isteği fazla değildir. Meyvelerin olgunlaşabilmesi için yazın
oldukça yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Toprak bakımından fazla seçici değildir. Hafif derin, süzek ve alüvyal topraklar en idealidir. Ancak kumlu-killi, çakıl ve kireçli topraklarda da yetişebilir.

İklim ve Toprak İsteği
Antep fıstığı, yaz mevsimi uzun, sıcak ve kurak
olan bölgelerde yetiştirilir. Meyve gelişimi ve olgunlaşması için yeterli sıcaklığın bulunması ilk kriteri
oluşturur. Kışın belli bir süre düşük sıcaklığa ihtiyaç
duyar. Kış soğuklarının -15°C derece ve altına düşmesi durumunda zarar meydana gelebilir. Antep
fıstığının güçlü kök yapısı onun çok fakir toprak
alanlarda bile yetişebilmesine olanak sağlar. Derin,
süzek, tınlı ve kısmen kireçli topraklar Antep fıstığı
için uygun görülür.
Antep Fıstığında Bitki Besleme
Mutlaka Toprak Analizi
Bilinçli beslemenin temeli sayılan toprak analizleri
ile toprakta bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayan bitki besin maddelerinin eksiklikleri belirlenir.
Toprak analizi sonucuna göre hangi gübreden ne kadar, ne zaman ve hangi yöntemle verileceği belirlenerek fazla gübreleme masrafından kaçınılmış olur.
Toprak analizi sonucuna göre yapılacak gübreleme
sayesinde,
>
Toprağın organik madde miktarı, pH derecesine ve bünyesine göre gübreleme yapılır.
>
Bitkinin ihtiyacı doğrultusunda uygun değerde gübre kullanılır.
>
Doğru zamanda, doğru cins ve miktarda
gübre kullanımını sağlar.

AYAN
L
R
I
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Bademde Bitki Besleme
Taban Gübrelemesi
Yeşil Altın (15.25.10+10SO3+ME) dengeli ve zengin içeriği ile badem bitkisi için de ideal besin kaynağıdır. Yapısında azot, fosfor ve potasyum yanı sıra ürün miktarının
artmasına etki eden kükürt, hormon faaliyetlerini düzenleyen çinko gibi elementleri de ihtiva eder. Bitkinin kuvvetli
kök oluşturmasını, sağlıklı bir şekilde büyümesini ve kaliteli
ürün elde edilmesini sağlar.
Tablo 1: Bademde taban gübreleme önerisi
Antep fıstığı yetiştiriciliği için özel olarak üretilen Yeşil
Altın bilimsel verilerden faydalanarak formüle edilmiştir.
Gübrenin içeriği bölgenin toprak analiz sonuçları ve bitkinin besin maddesi ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenmiştir. 5 çeşit bitki besin maddesi ile zengin ve dengeli bir içeriğe sahiptir. Yeşil Altın, gelecek yıl meyve verecek tomurcuk
sayısı, salkımdaki dane sayısı ve sürgün uzunluğunu arttırmaktadır. İç doluluğu, çıtlak oranı ve protein değeri yüksek,
iri daneli ve lezzetli mahsul için ideal bir gübredir.
Azotlu ve Yapraktan Gübreleme
Tablo 2: Antep fıstığında azotlu ve yapraktan gübreleme önerisi
Uygulama zamanı Gübre cinsi
			
Ocak-Şubat aylarında

SLOWFERT AS PROFİT

Mart -Nisan ayında
çiçeklenme öncesi

COMBI PLUS
BOR-8
FORCEFUL AMİNO

Önerilen miktar Uygulama yöntemi
(100 l su ile)
2 kg/ağaç

Topraktan

250 g
100 cc		
200 cc		

Yaprak oluşumunu
tamamladıktan sonra PZn-SMART
250 cc
					Yapraktan
Mayıs-Haziran ayında
iç dolum döneminde
10.5.40+ME
300 g

Hasat sonrası

BOR-8
ÇİNKO-5 FORT
FORCEFUL AMİNO

100 cc
200 cc
200 cc

Uygulama zamanı Gübre cinsi
Önerilen miktarı
				(ağaç / dekar / kg / g)
				
Ocak - Şubat
“
“

K-HUMAT
25 g/ağaç
15.25.10+(10SO3)+ME

Yeşil Altın badem bitkisinin besin ihtiyaçlarını da karşılayabilen başlangıç gübresi olması nedeniyle bademin taban
gübrelemesinde kullanılabilmektedir. Beş çeşit bitki besin
maddesi ile dengeli besleme unsurudur. Yeşil Altın, gelecek
yıl meyve verecek tomurcuk sayısı, salkımdaki dane sayısı
ve sürgün uzunluğunu artırmaktadır.
Azotlu ve Yapraktan Gübreleme
Tablo 2: Bademde azotlu ve yapraktan gübreleme önerisi
Uygulama zamanı Gübre cinsi
			

Önerilen miktar
(100 l su ile)

Şubat-Mart aylarında SLOWFERT AS PROFİT 1 kg/ağaç
Yaprak oluşumundan 10.30.10+ME
300 g		
sonra
ÇİNKO-5 FORTE
200 cc
FORCEFUL AMİNO
200 cc
Meyve büyüme
20.20.20+ME
250 g		
MİCRO
250 cc
Hasattan 1 ay önce
10.5.40+ME
250 g
Hasattan sonra
PZn-SMART
250 cc
FORCEFUL AMİNO 200 cc

Uygulama yöntemi

Topraktan

Yapraktan

