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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

MODEL ÜRETİMLE
TÜRKİYE KAZANIYOR

§

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, GÜBRETAŞ, TAREKS Tohumculuk ve
TARKİM gibi şirketlerinin rehberliğinde Anadolu’nun dört bir yanında
oluşturduğu model üretim alanlarıyla çiftçilerin emeğine değer katan çalışmalar yapıyor. Tarım Kredi, uygulamaya koyduğu “Model Üretim Projesi” ile çiftçiye örnek olarak birçok üründe verim artışı sağlıyor.
§ 10’da

Tarıma birlikte değer
katıyoruz

§ Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, dünyada koro-

TK Seradan tarımsal
üretim yatırımları

§TK Sera A.Ş. ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Kurumu (TKDK) arasında, soğanın raf ömrünü uzatmaya yönelik proje kapsamında soğuk hava depolama
paketleme tesisi yatırımı için sözleşme imzalandı.§ 3’te

navirüs (Kovid-19) ile çok çetin bir mücadelenin
sürdüğü şu günlerde salgının etkilerini en aza indirmek ve tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. § 4’te

Tarım Krediden üreticilere
tarım sigortası çağrısı

§ Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.

Fahrettin Poyraz, 2020-2021 üretim sezonu için
bitkisel ürün sigortası yapılmasına 2 Kasım itibarıyla başlandığını belirterek, üreticilere tarım sigorta§ 5’te
larını yaptırma çağrısında bulundu.
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TK Seradan tarımsal üretim
yatırımları
eğitim bursu sonuçları açıklandı

P

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TK Sera A.Ş. ile Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında, soğanın
raf ömrünü uzatmaya yönelik proje kapsamında soğuk hava depolama paketleme tesisi yatırımı için sözleşme imzalandı.

iyasada fiyat dalgalanmasının önüne geçmenin yanında sürdürülebilir tarımsal üretimin
önünü açmak ve üretim alanlarının genişletilmesi amacıyla kurulan TK Sera, yeni yatırım ve
işbirliklerine hız kesmeden devam ediyor.
TK Seranın Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma
Programı destekleri 8. Başvuru Çağrısı döneminde TKDK Ankara İl Koordinatörlüğüne sunduğu
Makine ve Ekipman Hibe Desteği Projesi onaylandı. Bu kapsamda taraflar arasında sözleşme imzalandı. Projeyle TK Sera A.Ş. hasat edilen soğanı
yaklaşık yüzde 40 fire veren geleneksel saklama
yöntemleri yerine soğuk hava deposunda saklayacak ve böylece ürünün raf ömrü 8-10 ay uzayacak.
Söz konusu projeyle ilgili protokol Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama

Daire Başkanı İlyas Kılıç, TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve TK Sera Genel Müdürü
Mahmut Candan tarafından imzalandı.
Polatlı’da kurulacak yıllık 24 bin ton işleme kapasitesine sahip tesis, saatte 10 ton kapasiteli ayıklama, boylama, tartı ve ambalaj işlemlerini yapabilecek üniteye de sahip olacak. Yapım ve inşaat işlerini
kendi bütçesiyle yapacak olan şirket, soğutma sistemleri, boylama hattı, taşıma ve istifleme gibi makine ekipmanlarını TKDK hibesiyle alacak.
Polatlı 2. Organize Sanayi Bölgesinde 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 38 bin metrekare alan üzerinde kurulacak tesis yatırımıyla 34
kişilik istihdam sağlanacak. Öte yandan üretici ve
tedarikçi firmalar, AB standartlarında bir tesiste
ürün depolamanın sağladığı avantajlara kavuşacak.

Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
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GÜBRETAŞ eğitim bursu başvuruları, burs komisyonu tarafından incelenip sonuçlandırılırken, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde burs
almaya hak kazanan ziraat fakültelerindeki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin isimleri açıklandı.
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, günümüz dünyasındaki en önemli gücün bilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Sektörde değişim ve gelişimin yolunun bilgiye dayalı tarımsal eğitimden geçtiğine inandığımız için şirket olarak yıllardır bu yönde önemli
sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
Bu amaçla bir yandan 13 yıldır ziraat fakültesi öğrencilerine burs
desteği veren sektördeki tek şirket olurken, diğer yandan bilinçli tarımı
yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıları, arazide
ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri ve model üretim alanları ile tarımın her alanında bilginin gücünü destekliyoruz.”
Tarımın geleceği açısından genç nüfusun önemli olduğunu aktaran
Yumaklı, ziraat fakültelerinde okuyup kendini sahada veya akademik
olarak tarım alanında yetiştiren, bu sektörü kalkındıracak ve ileriye taşıyacak gençlerin, kendileri için çok kıymetli olduğunu bildirdi.
Yumaklı, “Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim
ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde
destek olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin birikimleriyle tarımın geleceğine yön vermelerini umut ediyoruz. Bilinçli tarım için hem çiftçi ailelerin
hem de ziraat fakültelerindeki gençlerin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

BURSTAN 500 ÖĞRENCI YARARLANDI
2007 yılından bu yana sürdürdüğü uygulamayla ailesi çiftçi olan ziraat
fakültesi öğrencilerine geri ödemesiz eğitim bursu desteği veren GÜBRETAŞ, tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü ve ziraat mühendisliği bölümlerini teşvik etmeyi hedefliyor.
Sektördeki bu önemli sosyal sorumluluk projesi kapsamında şimdiye
kadar Türkiye genelindeki 39 ziraat fakültesinde eğitim gören yaklaşık
500 öğrenci GÜBRETAŞ eğitim bursundan yararlandı.
23 Ekim 2020’de sona eren bu yılki burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlanırken, başvurularda bursiyer adayının ailesinin
çiftçi olması ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve
Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile
Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü
programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olması şartları aranıyor.
2017’den itibaren sektördeki akademik birikime katkı sağlamak amacıyla lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda doktora ve tezli yüksek
lisans öğrencisinin de yararlandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nda 9 ay
boyunca lisans öğrencilerine aylık 350 TL, tezli yüksek lisans öğrencilerine 700 TL ve doktora düzeyindeki 1050 TL ödeme yapılıyor.
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, 2020-2021 eğitim döneminden itibaren GÜBRETAŞ eğitim bursu almaya hak kazanan lisans, tezli yüksek lisans ve
doktora aşamasındaki öğrencilerin isimleri belirlenerek şirketin internet adresinde (www.gubretas.com.tr) yayınlandı.
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Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
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Plaza No:11/A 4134197
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Tarıma birlikte değer katıyoruz
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, dünyada koronavirüs (Kovid-19) ile çok çetin bir mücadelenin sürdüğü şu günlerde
salgının etkilerini en aza indirmek ve tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

T

üm dünya ülkelerini etkisi altına alan ve
insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgını
sırasında, tarımın ne kadar stratejik ve hayati bir sektör olduğu bir kez daha anlaşıldı. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri
için gerekli olan temel gıda gereksiniminin
karşılanmasının yanında tarımsal üretim,
ekonomik hayatın da vazgeçilmezi durumuna geldi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, bu
zorlu süreçte hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olmamaları, tarımsal
üretimin yanında ekonomik faaliyetlerin
de aksamaya uğramaması adına faaliyetlerini sürdürüyor. 2019 yılında kurumsal satış portföyüne katılan kurumlar ile
önemli bir satış hacmine ulaşan Tarım
Kredi Kooperatifleri; kurumsal işbirliklerini 2020 yılında da “müşteri memnuniyeti” odaklı geliştirmeye devam ettirmekte.
Faaliyetlerini “tarladan sofraya” vizyonuyla yürüten Tarım Kredi, bir yandan
Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve diğer ulusal marketler ile işbirliği halinde
vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da geliştirdiği “kurumsal
işbirlikleri” çerçevesinde ülke genelinde
bine yakın kurum ve kuruluşun tarımsal

girdi ihtiyacını, sayıları 500’ün üzerinde
kurum ve kuruluşun da tüketim maddesi
ihtiyacını karşılamakta.
Tarım Kredi salgın sürecinde de üretimin devamlılığını sürdürebilmek adına
çeşitli projelerle bir denge unsuru olarak
hizmet vermekte. Tarımsal üretim açısından ihtiyaç duyulan gübreden tohuma,
zirai ilaçtan sulama sistemleri malzemelerine, canlı hayvandan hayvan yemine,
fide-fidandan tarımsal alet ekipmana kadar birçok tarımsal girdi talepleri Tarım
Kredi iştirakleri, bölge birlikleri ve kooperatiflerin özverili çalışmaları ile karşılanmakta.
Tarım Kredi faaliyetleri neticesinde
oluşturulan pazar sayesinde 500 milyon
TL satışla geride bırakılan 2019 yılının
devamında; 2020 yılı sonunda 650 milyon TL, orta vadede ise 1 milyar TL kurumsal satış hedeflenmekte.
Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım
Kredi, kurumsal işbirliklerini her geçen
gün genişleterek salgın sürecinde de tüm
teşkilat birimleri özellikle de kooperatifleriyle tarıma değer katmakta, bu değeri
kurum ve kuruluşlara sunmakta, sektörde
çok daha aktif olmakta.

2019 yılında kurumsal satış portföyüne katılan kurumlar ile önemli bir satış
hacmine ulaşan Tarım Kredi Kooperatifleri; kurumsal işbirliklerini 2020 yılında da “müşteri memnuniyeti” odaklı geliştirmeye devam ediyor.
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Tarım Krediden üreticilere
tarım sigortası çağrısı
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin
Poyraz, 2020-2021 üretim sezonu için bitkisel ürün sigortası
yapılmasına 2 Kasım itibarıyla başlandığını belirterek, “Üreticilerimiz, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim
desteğinden faydalanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlarını en kısa zamanda yaptırmalı.” dedi.

Ü

reticilerin, devlet destekli düşük faizli
kredilerden ve sigorta prim desteğinden
faydalanmak için ÇKS’ye kaydolması gerektiğini ifade eden Poyraz, olası risklerle
karşılaşılmaması ve sıkıntı yaşanmaması
için sigorta poliçesi son kabul tarihlerine
ve ÇKS güncellemelerine azami özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Poyraz, geçmiş yıllardan farklı olarak
“dolu paketi poliçesi” ve “don teminatlı
poliçe” üretim tarihlerinin birlikte açılmış
olması sebebiyle “meyve poliçeleri” için
2 Kasım itibarıyla “isteğe bağlı don teminatlı poliçe” kesilebildiğini, bundan dolayı
Ocak ayının beklenmesine gerek kalmadığını bildirdi.

DOĞAL AFETLERE KARŞI
DEVLET GARANTISI
Çiftçilerin, işletme varlıklarını Tarım
Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) sigorta
ettirmeleri halinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ait faizlerin yüzde 25’inden yüzde 100’üne kadar
devlet tarafından ödendiği bilgisini veren
Poyraz, üreticilerin indirimli faiz oranlarından faydalandığını dile getirdi.
Poyraz, şunları kaydetti:
“Örneğin, bir kooperatif ortağımız
yüzde 50 indirimli 10 bin lira kredi kullandığı zaman bir yıl sonunda TARSİM’e
sigorta ettirdiğinden 450 lira, yüzde 100
indirimli kredi kullandığında bir yıl sonunda TARSİM’e sigorta ettirdiğinden
900 lira daha az faiz ödeyecek. Ayrıca sel,
don, dolu, yangın gibi afetlere karşı üreticilerimizin ürünleri devlet garantisinde
sigortalanmaktadır. Bunun yanında, doğal afetler ve kuraklık sebebiyle borcunu
ödeyemeyen ortaklarımızın kredi borçlarının ertelenmesinde de bu önemli. Yasal
mevzuat gereğince yalnızca faiz indirimli
kredi borçları ertelenebiliyor. Dolayısıyla üreticilerimizin tarımsal varlıklarının
TARSİM’e sigorta ettirilmesi şartı, kredi

borçlarının ertelenmesi işlemlerinde de
aranıyor. 2020-2021 üretim sezonu için
bitkisel ürün sigortası yapılmasına 2 Kasım itibarıyla başlandı. Üreticilerimiz,
devlet destekli düşük faizli kredilerden
ve sigorta prim desteğinden faydalanmak
için ÇKS’ye kayıtlarını en kısa zamanda
yaptırmalı.”
Yeni üretim sezonunun bereketli, bol ve
hasarsız olmasını temennisinde bulunan
Poyraz, şu bilgileri verdi:
“Üreticilerin, TARSİM kapsamında
devlet destekli tarım sigortası yaptırabilmeleri ve düşük faizli tarımsal kredi desteğinden faydalanabilmeleri için bitkisel
ürün sigortaları konusunda öncelikle
ÇKS’ye, seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne, süt sığırları, besi sığırları, mandalar,
koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için Veteriner Bilgi Sistemi’ne, kümes hayvanları için Tarım ve Orman Bakanlığı il ve
ilçe müdürlüklerine, su ürünleri için Su
Ürünleri Kayıt Sistemi’ne ve arıcılık sigortası için Veteriner Bilgi Sistemi ile Arıcılık Kayıt Sistemi’ne başvurarak, işletme
kaydını yaptırması veya güncelleştirmesi
gerekiyor.”

Kredi, TÜRİB ELÜS İşlem Platformuna entegre edilerek, sözleşmeli tarıma konu ürün

alım işlemlerinin TÜRİB’de gerçekleştirilmesi
sağlandı.

Tarladan sofraya ülke tarımının en büyük destekçisi Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerin pazar kaygısı duymadan
üretim yapmaları amacıyla geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini
ekledi. Tarım Kredi ortaklarınca sözleşmeli üretilen ürünlerin lisanslı depolarda saklanarak Elektronik Ürün Senedine (ELÜS)
dönüştürülmesi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB)
alım-satımına ilişkin anlaşma sağlandı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımda
devamlılığın sağlanması, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve tüketicilerin de gıda
ürünlerine uygun fiyatla ulaşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarım Kredi,
son yıllarda ağırlık verdiği sözleşmeli üretim
projesi kapsamında yaptığı kurumsal işbirlikleriyle üreticilere yeni pazarlar oluşturmaya
devam ediyor.
Bu kapsamda Türkiye Ürün İhtisas Borsası
(TÜRİB) ile önemli bir işbirliğine imza atıldı.

Söz konusu iş birliği ile Tarım Kredi ortağı
üreticiler tarafından üretimi yapılan ürünler,
lisanslı depo işletmelerinde saklanıp ELÜS’e
dönüştürülerek, TÜRİB ELÜS Piyasasında güven ve istikrar içinde işlem görecek.
Ayrıca üretim öncesinde Tarım Kredi tarafından çiftçilere yapılan ayni veya nakdi ödemeler, tam otomasyon dâhilinde TÜRİB’de
gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas
sürecinde mahsup edilecek. Ortaklaşa yürütülen altyapı geliştirme çalışmaları ile Tarım
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GÜBRETAŞ, 69 yıldır ülke tarımı için çalışıyor
Ülkemizdeki tarımsal üretim verimliliğini artırmak için 1952 yılında temelleri atılan GÜBRETAŞ, kuruluşunun 69. yıldönümünü
Yarımca Tesisleri’nde kutladı. Şirket üst yönetimi ve tesis çalışanlarının katıldığı etkinlikte Ar-Ge Merkezi bünyesinde kurulan
Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın açılış töreni de gerçekleştirildi.

K

imyevi gübre sektörünün ilk şirketi olarak 6
Kasım 1952’de dönemin Başbakanı Adnan
Menderes’in imzasıyla kurulan GÜBRETAŞ, 69
yıldır bitki besleme ürünleriyle tarımsal verimliliğin yükseltilmesine katkısını sürdürüyor. Türkiye’nin ilk gübre fabrikasını 1954 yılında İskenderun’da faaliyete başlatan GÜBRETAŞ, 1961
yılında Kocaeli’nde kurulan Yarımca Tesisleri’yle
yıllardır çiftçilerin yeni ürünlerle tanışmasına öncülük etti. Ana hissedarı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile sağlanan güçlü sinerjiyle özellikle
2002 yılı sonrasında istikrarlı bir büyüme çizgisi yakalayan şirket, bu dönemde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla pazar etkinliğini artırırken aynı
zamanda Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında
da üst sıralara yükseldi.
Sektörün öncüsü olarak yenilikçi ürünlerinin yanı sıra yıllardır bilinçli üretimi yaygınlaştırma faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları
ve tesis yatırımlarıyla da ülke tarımına katkı
sağlayan GÜBRETAŞ, kuruluşunun 69. yıldönümünü Kocaeli’deki Yarımca Tesisleri’nde kutladı. Genel Müdür İbrahim Yumaklı
ile şirket yöneticileri ve çalışanlarının buluştuğu etkinlikte, yapımı tamamlanan yeni
Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın açılışı da
gerçekleştirildi.

“TARIM SEKTÖRÜNÜN
GELECEĞINE KATMA
DEĞERLER SAĞLIYORUZ”
Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj
yayınlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz
ise 1993 yılındaki özelleştirmeyle GÜBRETAŞ’ın ana hissedarı olan Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri ile sağlanan güçlü işbirliği sayesinde, gübre satış miktarlarını son 19
yılda yaklaşık yüzde 300 civarında artırarak
pazar liderliğini güçlendirdiklerini söyledi.
Başkan Poyraz, “GÜBRETAŞ, sadece üretim ve satış odaklı bir şirket değildir. Aynı
zamanda 1952’den beri koruduğu kuruluş

misyonuyla sektörde birçok yeniliği gerçekleştiren GÜBRETAŞ; bilinçli tarımı yaygınlaştırma, sosyal sorumluluk ve Ar-Ge projeleriyle da tarım sektöründe öncü çalışmalar
yaparak hepimizi gururlandırmaktadır. 69
yıla ulaşan tecrübesi ve vizyonunu harmanlayan GÜBRETAŞ, son yıllarda gerçekleştirdiği tesis yatırımlarıyla da ülkemizdeki
tarım sektörünün geleceğine yönelik önemli
katma değerler sağlamaktadır” dedi.
Fahrettin Poyraz, “Bu yıldönümünün
GÜBRETAŞ, Tarım Kredi ve ülkemizdeki
tarım sektörü için yeni güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı.

lirten İbrahim Yumaklı, “Bugün bu hizmet
bayrağını taşıyan çalışanlarımızla birlikte GÜBRETAŞ’ı daha güçlü bir geleceğe
ulaştırma sorumluluğuyla faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz. Bu amaçla GÜBRETAŞ’ın
her daim insana ve tarıma fayda sağlamaya
yönelik yenilikçi bakış açısı, dünyada bilim
ve teknolojinin gelişimiyle paralel ilerlemektedir. Ar-Ge çalışmalarının her geçen
gün önem kazandığı dünyada, şirketimiz
bu alana yönelik yatırımlarını hız kesmeden
devam ettirmektedir. Tarımsal verimliliğin
artırılması noktasında bilimin ve bilginin
gücünü kullanmak için Ar-Ge çalışmalarına
özel bir önem vermekteyiz.” diye konuştu.

“TARIMSAL VERIMLILIĞI
ARTIRMAK IÇIN AR-GE
ÇALIŞMALARINA ÖNEM
VERIYORUZ”

GÜBRETAŞ’TAN BIR
AR-GE ADIMI DAHA

Yarımca Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte
konuşan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim
Yumaklı, şirketin tarım sektöründeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yarımca Tesisleri’nin şirketin üretim, Ar-Ge
ve yatırımlarını buluşturan önemli bir nokta
olduğunu belirten Yumaklı, “Şirket kuruluş
kararında dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in imzasını da taşıyan GÜBRETAŞ, 1952
yılında ülkemizdeki tarım sektörüne verimlilik kazandırmak amacıyla kurulmuş önemli
sanayi yatırımlarından biridir. GÜBRETAŞ,
1952’den bu yana sektörde birçok ilklere imza
atarak verimlilik sağlayan ürünleriyle, yenilikçi hizmetleriyle ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan yatırımlarıyla 69 yıldır bu
kuruluş misyonunu devam ettirmektedir. Bu
misyon doğrultusunda çiftçilere ulaştırdığımız
ürünlerin yanı sıra bilinçli tarımı yaygınlaştırma ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerimizle
de Anadolu topraklarını bereketlendirmek
için aynı yolda ilerlemekteyiz” dedi.
Şirketin bugünlere ulaşmasında emeği
geçenleri saygı ve minnetle andıklarını be-

Son yıllarda ağırlık verdikleri araştırma
geliştirme faaliyetleri kapsamında iki hafta
önce Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa Ar-Ge Serası’nı hizmete açtıklarını hatırlatan Yumaklı, “Bugün de 69. yıldönümünü
kutlaması vesilesiyle Yarımca Tesisleri’ndeki Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın açılışını
yapmanın heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Mikrobiyoloji çalışmaları, şu an dünya genelinde oldukça yoğunlaşılan bir alan.
Şirket olarak bunu öngörerek kurduğumuz
yeni laboratuvarla, ülke tarımına fayda sağlayacak mikrobiyal gübre çalışmalarında
öncü olmayı hedefliyoruz” dedi.
Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile orta ve
uzun vadede hem GÜBRETAŞ’a hem de
tarım sektörü ile ülke ekonomisine büyük
katkılar sunacak yeni ürünlerin geliştirileceğini belirten İbrahim Yumaklı, “Bu laboratuvarda üretilecek yeni fikirler sonucunda sektörümüzde çevreci ve sürdürülebilir
yaklaşımla hammadde bağımlılığını azaltıp
öz kaynaklarımızı daha etkin şekilde değerlendirebiliriz. Umarım en kısa zamanda
bunun sonuçlarını görmeye başlarız” ifadelerini kullandı.

“Tarım, bu ülkenin en kıymetli hazinelerinden biridir” diyen Yumaklı, “Biz de
ürünlerimizle ve diğer saha faaliyetlerimizle, Türkiye’nin tarımdaki potansiyelini güçlendirip çiftçilerin ve ülkenin faydasına dönüştürmek için aynı gayretle çalışmalarımızı
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

TARIMIN GELECEĞI IÇIN
YENI NESIL ÜRÜNLER
GELIŞTIRILECEK
Yıllardır hem çiftçilerimize sunduğu
ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini korumak hem de tarımsal verimliliği artıran
yeri ürün desenleri geliştirmek için laboratuvar faaliyetlerini etkin şekilde yürüten
GÜBRETAŞ, yeni nesil gübre çalışmaları
için Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nı kurdu.
2019 yılında GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi
bünyesinde yüksek teknoloji içerikli yeni
nesil gübreler geliştirmek ve biyoteknolojik çalışmalar yapmak amacıyla modern
donanıma sahip bir Mikrobiyoloji Laboratuvarı kurma kararı alındı. 2019 sonunda
başlayan Yarımca’daki laboratuvar inşası
kısa sürede tamamlandı. Gerekli teknolojik ekipmanların kurulumundan sonra
bu alanda ürün geliştirme faaliyetlerini
yürütecek mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanları istihdam edilerek, geçtiğimiz yaz
tamamlanan GÜBRETAŞ’ın Mikrobiyoloji
Laboratuvarı faaliyete başladı.
GÜBRETAŞ Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda, toprakta bulunan çok çeşitli sayıdaki ve özellikteki mikroorganizmalardan
patojen olmayan, toprak ve bitki verimliliğine katkı sağlayan mikroorganizmaların
(bakteri, mantar, vb.) izolasyonu, teşhisi ve
toprağa uygulanabilir bir ürün formuna dönüştürülmesi (mikrobiyal gübre) çalışmaları gerçekleştirilecek.
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Merkez Birliği yetkililerinden
Sivas ve Kayseri Bölgeye ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı
Muaz Saka, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa ve
Özel Kalem Müdürü Sinan Baysal, Sivas ve Kayseri Bölge
Birlikleri ve bağlı kooperatiflerine ziyarette bulundu.

S

ivas Bölge Birliği birimlerinde görev yapan
personel ile bir araya gelen Merkez Birliği
yetkilileri, birimlerin çalışmaları hakkında
bilgi alarak personele çalışmalarında başarılar
dilediler.
Merkez Birliği yetkilileri daha sonra Sivas
Bölge Birliğine bağlı Kayadibi, Şarkışla, Karagöl, Yeniçubuk ve Gemerek Tarım Kredi
Kooperatifleri ve 2020 yılı ortak ürün değerlendirme kapsamında patates alımı yapılan
merkezi ziyaret ettiler. Kooperatif faaliyetleri
hakkında Sivas Bölge Birliği Müdürü Levent
Uslu’dan bilgi alan Merkez Birliği yetkilileri,
çalışmaları yerinde incelediler.

aldı. İncesu, Yeşilhisar, Derinkuyu Nevşehir
Tarım Kredi Kooperatiflerini gezen Merkez
Birliği yetkilileri, 2020 yılı ürün değerlendirme çalışmaları kapsamında devam eden fasulye ve patates alımlarını yerinde inceledi.

FASULYE VE PATATES
ALIMLARI DEVAM EDIYOR
Merkez Birliği yetkilileri daha sonra Kayseri
Bölge Birliğini ziyaret ederek Bölge Müdürü
Mehmet Uzun’dan faaliyetler hakkında bilgi

Iğdır Yaycı Kooperatifinden mısırda
yüksek verim

Şanlıurfa Bölgeden sigorta
sektöründe büyük adım
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, iştiraklerinden
Bereket Sigortanın hem marka bilinirliğini hem de
sektör payını artıracak önemli bir işbirliğine imza
attı. Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet alanında yer
alan Akpınar Tarım Kredi Kooperatifi, Adıyaman’da
bir alışveriş merkezinin sigorta işlerini alarak bu
alanda bir ilki gerçekleştirdi.

T

Tarımsal üretimin sürekliliği, yüksek verim ve ürün çeşitliliği amacıyla çalışmalarını
aralıksız sürdüren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke tarımına ve ortaklarına
kazandırmaya devam ediyor. Bu amaçla Erzurum Bölge Birliği faaliyet alanında mısır
ekimi yapılan tarlalarda yüksek verim sağlandı.

ürkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi, tarladan
sofraya tarımsal üretimin her alanında ülke çiftçisinin
yanında olmaya devam ediyor. Ülke tarımının gelişimi,
yüksek verim ve ürün çeşitliliği amacıyla projeler geliştiren Tarım Kredi, üretimden hasada kadar ortaklarına her
adımda destek veriyor. Dünyada en fazla üretilen tahılların
başında gelen ve ülkemizde de farklı coğrafi bölgelerde ekimi yapılan mısır için Erzurum Bölge Birliğine bağlı Yaycı
Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yapılan özel çalışma ve
ziraat mühendislerinin yakın takibi sonucu yüksek verim
artışı sağlandı.
Tarım Kredi Merkez Birliği Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma Daire Başkanı A. Harun Kırmızı, Erzurum
Bölge Müdürü Mustafa Demir, Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Müdürü Caner Çelebi, Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Yıldırım, Bölge Birliği Başkontrolü İrfan Nuri
Günsal ve Yönetmen Yardımcısı Erol Utgulu, mısır ekimi
yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.

MISIRDA YÜZDE 40 VERIM ARTIŞI
SAĞLANDI
Erzurum’un tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bölge Müdürü Mustafa Demir,
“Tarım Kredi olarak çiftçileri üretime yönlendirmek, onlara
çeşitlilik ve yüksek verim sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz. Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için
verim ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Onların kazanması
ülkemizin kazanması demek. Ziraat mühendisi arkadaşları-

mız da ortaklarımızı yakından takip ediyor. Iğdır iline bağlı
Bayraktutan Köyünde ortağımız Habip Turan tarafından Dekalp 6630 danelik mısır çeşidi ekimi yapıldı. Uygun zaman ve
uygun dozlarda kullanılan gübreleme ve çapalama yöntemiyle dönüme 35 kg çinkolu kompoze serpildi. Üst gübreleme
olarak dönüme 50 kg üre uygulandıktan sonra Tarkim Efdal
Alson ve Efdal Ultramix yabancı ot ilaçları kullanılarak, mısır
bitkisinin boyu 40 cm’ye ulaştığı zaman Gübretaş Uan, Micro
ve Ksmart sıvı gübreleri karışım halinde yapraktan kullanıldı.
Yaycı Tarım Kredi Kooperatifi uzman ziraat mühendislerimizin yaptığı çalışmalar sayesinde bu yıl bir önceki yıla göre
yüzde 40 verim artışı sağladık. 2019 yılında bölgede mısırdan
1.250 kg/da verim alınırken arkadaşlarımızın gözetiminde
2020 yılında verimi 1.750 kg/da’ya yüseltmeyi başardık. 100
dönüm ekili alandan 175 ton ürün aldık. Çiftçilerimizin
memnuniyeti bizleri de memnun etmekte.” şeklinde konuştu.
Mısır ekiminden elde edilen yüksek verimin diğer ürünler
için de teşvik edici olduğunu ifade eden Demir, çalışmalar
kapsamında Iğdır’ın Bayraktutan Köyünde bu yıl ilk kez Saray
Bosna Ekmeklik Buğday ekimi de yapıldığını belirtti. Bölge
Müdürü Mustafa Demir, “Yaycı Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarından Habip Turan’ın tarlasında Saray Bosna Ekmeklik
Buğday ekimi yaptık. Yeni başladığımız projemizden oldukça
yüksek verim bekliyoruz” dedi.
Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma Daire Başkanı A.
Harun Kırmızı ve beraberindekiler, Yaycı Kooperatif Müdürü
Neyzen Tevfik Ak ve Ziraat Mühendisi Seliha Akkuş’tan proje hakkında bilgi aldı.

T

arladan sofraya tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerin en büyük destekçisi durumunda bulunan Tarım Kredi,
şirketleriyle ülke ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor.
Tarım Kredi, iştiraki Bereket Sigorta ile imzaladığı münhasırlık anlaşması kapsamında ülke genelinde 1621 kooperatifle
sigorta sektöründe de hizmet veriyor. Bu kapsamda Şanlıurfa
Bölge Birliği, Bereket Sigortanın hem marka bilinirliğini artıracak hem de sektör payını artıracak bir işbirliğine imza attı.
Şanlıurfa Bölge Birliğine bağlı Akpınar Tarım Kredi Kooperatifi, 2018 yılında faaliyete başlayan Adıyaman’ın ilk alışveriş merkezi olan Adıyaman Park
AVM’nin sigorta işlerini alarak bir ilki gerçekleştirdi.
Poliçe, işlemlerinin tamamlanması ardından Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, Bölge Müdür Yardımcısı M. Metin
Doğan, Akpınar Tarım Kredi Kooperatifi temsilcisi Necmettin
Ünsal ve Bereket Sigorta adına Koray Köklü tarafından işletme
ortaklarından Fatih Uslu’ya teslim edildi. Bölge Müdürü Aytaç
Onkun, sigorta sektöründe tarım branşı dışında önemli bir işe
imza attıklarını belirterek “Bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş
olduk. Her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Model üretimle Türkiye
kazanıyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, GÜBRETAŞ, TAREKS
Tohumculuk ve TARKİM gibi
şirketlerinin rehberliğinde
Anadolu’nun dört bir yanında oluşturduğu model
üretim alanlarıyla çiftçilerin
emeğine değer katan çalışmalar yapıyor. Tarım Kredi,
çeşitli bölgelerde uygulamaya koyduğu “Model Üretim
Projesi” ile çiftçiye örnek olarak birçok üründe verim artışı sağlıyor.

T

ürkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretimin farklı
alanlarında faaliyet gösteren 17 şirketinin
yanı sıra ülke genelindeki 1621 kooperatifi
ve hizmet bürolarıyla her aşamada çiftçilere hizmet sunuyor.
Tarım Kredi, şirketleriyle birlikte son
yıllarda ağırlık verdiği bilinçli tarımı yaygınlaştırma uygulamalarıyla üreticilerin
yüksek verime ulaşması için tarımsal da-

nışmanlık hizmetleri sunarken, aynı zamanda farklı bölgelerde bazı çiftçilerle el
ele model üretimler gerçekleştiriyor.
Deneme ekimi yapılan tarlalarda tohumdan gübreye, bitki besleme ve bitki koruma
ürünlerine kadar tüm girdiler Tarım Kredi şirketlerince sağlanıyor. Tohumlar TAREKS Tohumculuk tarafından geliştirilirken, gübreler GÜBRETAŞ, zirai ilaçlar ise
TARKİM aracılığıyla temin ediliyor.

TARIM KREDI
ŞIRKETLERI
VERIMLILIK IÇIN EL ELE
Tarım Kredi iştirakleri GÜBRETAŞ,
TAREKS Tohumculuk ve TARKİM
arasında model üretim alanları için
kurulan iş birliğiyle bu yıl, Tekirdağ’da
buğday, Kahramanmaraş’ta danelik mısır ve Balıkesir’de silajlık mısır için deneme ekimleri yapıldı.
2017’ye kadar her yıl 4-5 yerde ekim
yapan GÜBRETAŞ’ın model alan sayısı, üreticilerin bizzat arazide gözlemleyerek bilgi edinme yöntemine ilgisinin
artması üzerine son 3 yılda artırıldı.
Böylece 2018’de 18, geçen yıl 27, bu
yıl ise 29 farklı noktada model üretim
alanları kuruldu. Ayrıca bu yıl ilaveten
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
yapılan 2 ayrı model alan uygulaması başarıyla tamamlandı. TAREKS
Tohumculuk tarafından da Balıkesir,
Gaziantep ve Konya Bölge Birlikleriyle
Türkiye genelinde 10 alanda silajlık ve
danelik mısırda model üretim alanları
oluşturuldu.

“TARIMDA DIŞA
BAĞIMLILIK
AZALACAK”
Türkye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
yerli imkanlarla ve sürdürülebilir tarım
yapmanın öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha
iyi anlaşıldığını belirterek, tarımda yerli
tohumlarla verim artışını sağlarken dışa
bağımlılığı da azaltacaklarını söyledi.
Bazı ürünlerde yaşanan arz sıkıntısının fiyat dengesizliği gibi sorunlar

oluşturduğunu belirten Poyraz, “Bunun
başlıca sebepleri üretimde doğru planlamanın yapılmaması ya da yerli kaynakların verimli kullanılmamasıdır. Tarım
Kredi olarak Model Üretim Projemiz ile
üreticilere yalnızca örnek olmakla kalmayıp, tarımda millileşme için yerli kaynakların doğru şekilde kullanımını da teşvik
ediyoruz.” dedi.

MODEL ÜRETIM
REKORLARA
DOYMUYOR
Poyraz, model üretim çalışmalarının
salgına rağmen devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Düzce’de fındık verimi dekar başına
ortalama 200 kilogram iken, model fındık alanından bölge ortalamasının yüzde
60 üzerinde verim artışıyla 320 kilogram
hasat yapıldı. Ayrıca, 160 kilogram olan
Türkiye ortalamasının 2 katı ürün elde
edildi. Mersin’in Mut ilçesindeki model
zeytin bahçesi hasadımızda ise ağaç başı
verim, bölge ortalaması olan yaklaşık 30
kilogramın 2 katı ve Türkiye ortalaması
olan yaklaşık 16 kilogramın 4 katı olarak
gerçekleşti ve 65 kilogramı buldu. Eskişehir’de kurulan alanda ise buğday için
yüzde 70’e varan verim artışı elde edildi.
Balıkesir’de kurulan silajlık mısır model
alanından bölge ortalamasından yüzde
52 daha fazla verim sağlandı. Kahramanmaraş’taki danelik mısır deneme alanından ise ürün hasadında yüzde 56 artış
gözlendi. Adıyaman’da badem bitkisi için
kurulan model alanda ağaç başı verimin
bölge ortalamasının iki katına çıkarak 16
kilograma ulaştığı görüldü. Çiftçilerimiz
model üretimimizi kullanarak daha yüksek verim almaya başladı.”
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“Ürün Değerlendirme
artarak sürecek”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan,
2020 yılı içinde ürün değerlendirmede önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, “Geçmiş yıllarda bölgemizde 10-15 milyon lira arasında ürün alımı gerçekleştiriliyordu. Şu an için 46 milyon lira civarında ürün alımı gerçekleştirdik” dedi.

G

aziantep Bölge Birliğinin 2020 yılı faaliyetlerini Tarım Kredi Gazetesi’ne anlatan
Bölge Müdürü Mastafa Aslan, ürün değerlendirmede başarılarını satış gelirlerini
arttırarak değil daha çok ortağa ulaşarak
sağladıklarını ifade etti. Ürün alımlarının
50 milyon liraya yaklaştığına dikkat çeken
Aslan, “Fiziki altyapımız buna uygun olmamasına rağmen, yani ürünleri konaklatacak herhangi bir depomuz olmamasına
rağmen direk çiftçiden alarak ilgili fabrikaya ve son satıcıya ulaştırmak kaydıyla yaptık. Bu kapsamda 12 bin ton mısır, 6 bin ton
ekmeklik ve makarnalık buğday, 2 bin 500
ton arpa alımı gerçekleştirdik. Bunların haricinde de yaklaşık 12 çeşit ürün alımı yaptık. Bundan sonraki süreçte de silolarımızla
ilgili çalışmalarımız var” dedi.

GAZIANTEP BÖLGE’DEN
3 SILO YATIRIMI
Silo projelerinin 2019 yılında Tarım ve
Orman Bakanlığı 3. Etap Kırsal Kalkınma kapsamında onaylandığını açıklayan
Gaziantep Bölge Müdürü Aslan, ”Bu
kapsamda Kahramanmaraş Merkez Tarım Kredi Kooperatifi, Türkoğlu Tarım
Kredi Kooperatifi ve Narlı Tarım Kredi
Kooperatifimize olmak üzere 2 bin tonluk
3 tane silo projemiz onaylandı. İnşaatlarımız 2020 yılında başladı ve yüzde 80’i
tamamlanmış durumda. 2021 yılında bu
silolarımızı da kullanarak ürün alımındaki artışımızı sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Aslan, ürün değerlendirmeye
büyük önem verdiklerini vurgulayarak,

“Çiftçiye hep ürün veren değil, ürününü
de alan, pazarda onu zora düşürmeyen
bir sistem kurmak istiyoruz. Genel Müdürlüğümüzün de talimatı bu yöndeydi.
Biz bu kapsamda 2 bin tonluk 3 silomuzu 2021 yılında hizmete sokacağız.

Ülkemize, bölgemize, kurumumuza ve
çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi. Aslan,
siloların fiili olarak 2 bin ton olarak yapıldığını ancak 10 bin ton kapasiteye
yükseltilebilecek altyapıya da sahip olduğunu söyledi.

Yeni silolar devreye girecek
Bölgelerinde nakliyenin üreticiler için önemli bir problem
olduğunu ifade eden Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa
Aslan, “Bunu çözmek adına nakliye problemi olan üreticilerimizin ürünlerini yapımı tamamlanacak silolarımıza
alarak, nakliye problemi olmayan üreticilerimizin ürünlerini ise fabrikalara yönlendirerek daha çok üreticiye
ulaşıp, daha çok ürün almak istiyoruz. Bunun yanında
Afşin, Elbistan bölgesinde de 14. Etap Kırsal Kalkınma
projeleri kapsamında yeni silo, hizmet binaları ve depolar
yapmayı da planlıyoruz.” şeklinde konuştu.
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Türkiye’nin havucu Beypazarı’ndan
Ankara’nın sebze deposu
olarak bilinen Beypazarı’nda
kışlık havuç hasadı devam
ediyor. Havaların soğuması
ve mevsim şartlarının zorlaşması nedeniyle zamana
karşı yarış veren üreticiler
yaklaşık bin 100 rakımda
bulunan tarlalarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ülkenin dört bir
yananına havuç yolluyor.

geçen yıl alımlar artarak devam ediyor. Hinterlandımız içinde ortaklarımızın ürünlerine talip olduk, sadece girdi ihtiyaçlarında
değil üretmiş oldukları ürünleri de pazara
sunma noktasında tüm yardımı gerçekleştirdik. Bereketli bir yıl oldu, 2021 yılında
ürün alımlarını arttırarak devam edeceğiz”
diye konuştu.

TARIM KREDIYLE
ÇALIŞAN ÜRETICILER
PAZAR SIKINTISI
YAŞAMIYOR

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan
Beypazarı’nda havuç hasadı devam ediyor.
Ürün alım faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulunan Ankara Bölge Müdürü
Vejdi Yiğit, “Beypazarı Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarımızdan ürün alımı noktasında bereketli bir yıl oldu. Havuç hasadıyla
beraber, ortaklarımızın ürünlerini almaya
başladık. Şimdiye kadar 140 bin tona yakın havuç aldık. Çiftçilerimizden aldığımız
havuçları Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimizle aracısız bir şekilde tüketiciye
sunuyoruz. Üreticiden havucu aldıktan 15
gün gibi kısa bir sürede ortaklarımıza ödemelerini yapıyoruz. Bu sayede hem üreticimiz kazanıyor, hem de tüketicimize sağlıklı
ve güvenilir gıda tedarik etmiş oluyoruz.
Bölgemizde marul, nane, roka, yeşil, soğan,
ıspanak, arpa gibi diğer ürünlerin de alımlarını gerçekleştirdik. Üretimin başlangıcından sonuna kadar üreticimizin yanında
olmaya devam edeceğiz” dedi.
2020 yılının sonuna kadar havuç alımının devam edeceğini kaydeden Yiğit, “Her

Havuç hasadının 120 günlük zorlu bir
süreç olduğunu söyleyen Beypazarı Tarım
Kredi Kooperatifi ortağı Erdoğan Orhan,
“Beypazarı Oymaağaç köyünde çiftçilik
yapmaktayım. Haziran ayında ekimini yaptığımız havucun hasadına bu vakitlerde başlıyoruz. İklim şartlarına göre belki de burası
bin 100 rakımda olduğu için kar, yağmur
bastırdığı zaman hasat boşa gidebiliyor. Bu
risklere rağmen, üretime devam ediyoruz.
Ürünlerimizi soğuk hava depolarında doğal
depolarda saklıyoruz, tarlada da toprağın
altında muhafaza edebiliyoruz. Tarım Kredi üzerinden bu sene büyük sevkiyat yaptık. Tarım Kredinin bu ürün alımları bizi
oldukça rahatlatıyor. Bölge Müdürlüğünün
yardımlarıyla işlerimiz kolaylaşıyor. Tarım
Kredi sayesinde ürünümüze pazar bulmada
sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.
Tarım Kredinin ekimden söküme kadar
yanlarında yer aldığını söyleyen Orhan,
“Gübre olsun, tohum olsun, ilaç olsun her
ihtiyacımızda Tarım Kredi yanımızda. Ayrıca ziraat mühendislerimiz de bakım desteği
veriyor. Ürünümüzü hasat ettikten sonrada
pazar sıkıntısı yaşamadan satıyor, önümüzdeki yılın planlamasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Bölgede yapım
projeleri devam ediyor
Ankara Bölge Birliğine bağlı Taşköprü Tarım
Kredi Kooperatifinin yeni idari hizmet binası ve
deposunun yapım projesi hızlı bir şekilde sürüyor.

T

aşköprü Tarım Kredi Kooperatifi
hizmet binası ile 500 ton kapasiteli depo inşaatı temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal ve Taşköprü İlçe Tarım
Müdürü Mesut Şallı, Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Vejdi

Yiğit, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çakıroğlu, Müdür Yardımcıları Mustafa
Yaman ve Ebubekir Gökaslan ile bölge
birliği ve kooperatif personeli katıldı.
Açılışta Ankara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, hizmet binası ve deposu inşaatının hayırlı olması temennisinde
bulundu.
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Tarım Krediden
ihracatlık
nar alımı

Mersin Bölge susam
alımlarını tamamladı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge
Birliğine bağlı kooperatifler ortaklardan 6 milyon TL
değerinde susam alımı yaptı.

M

ersin Bölge Birliği, çalışma alanı içerisinde
bulunan kooperatifleri aracılığıyla ürün alımları
yaparak üreticileri destekliyor. “Sözleşmeli üretim kapsamında ekimden hasada kadar çiftçimizin yanındayız”
sloganıyla hareket eden Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatifler susam alımı yaptı. Adana, Tuzla, Durmuşsofular ve Yenice Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından bu
yıl toplamda 350 ton alınırken, susamlar Tarım Kredi
Kooperatifleri iştiraklerinden TK
Birlik tarafından tahin
ve tahin
helvası yapımında kullanılıyor.
Alınan
susamlar
için üreticiye yaklaşık
6 milyon
TL ödeme
yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 2020 yılın ürün alım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında ortaklarından 1.6 milyar TL değerinde
ürün alımı yapan Tarım Kredi, Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerden
ihracat amaçlı nar alımlarına başladı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde bağlı bölge
birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla yürüttüğü sözleşmeli üretim ve ürün değerlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Mersin
Bölge Birliği, 2020 yılı planlaması kapsamında alımı yapılacak
ürünlere ihracatlık narı da ekleyerek, ortaklarından yaklaşık 2
bin 500 ton nar alımı yaptı.
Kurulan ürün alım noktalarında çalışmaların devam ettiğini belirten Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, “Üreticilerimizde
çalışmalardan memnun olduklarını dile getiriyor. Geçmiş yıllarda ortaklarımız ürünlerini
satmak istediklerinde Tarım
Kredi Kooperatiflerinden önce
tüccarları tercih ediyordu. Ama
son yıllarda kurum olarak uyguladığımız politikalar, çiftçi dostu
uygulamalarla Tarım Kredi üreticini ilk adresi oldu.
2020 yılında muz, avokado,
havuç, yer fıstığı gibi ürünlerin yanı sıra son olarak ihracatlık nar alımına da başladık.
Bu ürünlere birçok yeni ürün

kalemi ekleyerek alımlara devam edeceğiz. İhracatın ülke
ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır. Üreticilerimizin de
ihracatlık meyve yetiştirecek
düzeyde olması bizleri mutlu
etmektedir. Bu nedenle, ihracatlık nar alımı yapan Çiçekli,
Küçükdikili ve Belören Tarım
Kredi Kooperatifleri personeli
Nar alımları; Çiçekli,
Küçükdikili ve Belören
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından
yapıldı.

ve ortaklarımıza, gayretlerinden
dolayı teşekkür ederim” dedi.
Mersin Bölge Birliğinin ihracatlık ürün alımına nar ile başladıklarını belirten Güler, “Bu
alım ihracatlık farklı ürünlere de
kapı açmaktkadır. Gelecek yıllarda ihracatlık portakal, limon
gibi narenciye ve diğer meyve
sebzelerin de eklenmesi ile ihracat amaçlı ürün alımlarının da
artacağı düşüncesindeyiz.” diye
konuştu.
Tarım Kredi Kooperatifleri,
kooperatiflerinin hizmet alanlarının genişletilmesi, gelirlerinin
artırılması, iştirakleri ve işbirliği
yaptığı özel firmaların hammadde ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla ürün alımları yapıyor.
Bu doğrultuda son yıllarda Tarım Kredi tarafından alımı yapılan ürünlerin çeşitliliği ve alım
miktarları yapılan işbirlikleri
ile artarak devam ediyor. Tarım
Kredi bu güne kadar ortaklarından 1.6 milyar liralık alım gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar bu
rakamın 2 milyar TL’yi geçmesi
hedefleniyor.
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“Tarım Kredi ile iş birliğimiz
artarak sürecek”
sürecek”
T

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu, belediye olarak 4 yıldan beri ilçelerinde çiftçilik yapan üreticilere her anlamda destek
verdiklerini belirterek, “Şahinbey’de 4 yıl öncesine
baktığımızda 110 bin dekar alan ekilirken, verdiğimiz desteklerle Şu anda ekilen alan 280 bin
dekara ulaştı. Yani yüzde 150 artış oldu. Ekilmeyen
tarlalar ekilmeye başladı” diye konuştu.

arımsal faaliyetlere sağladıkları destekleri Tarım Kredi Gazetesine makamında değerlendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,
“Üreticilerimizin her aşamada yanında olmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize
tohum desteği veriyoruz. Buğday,
arpa ve mercimek. Şu ana kadar 9 bin
630 ton bu anlamda destek verdik.
Yine çiftçilerimize 10 bin ton gübre
desteği verdik. 14 bin ton yem desteği verdik, önümüzdeki ay 10 bin ton
destek daha vereceğiz. Diğer taraftan
çiftçilerimize 750 bin zeytin fidanı,
150 bin fıstık fidanı dağıttık. Köyde
hayvancılık yapabilecek durumda
olup hayvanı olmayan çiftçilerimize
16 koyun, bir koç, isteyene 2 tane gebe
inek hediye olarak verdik. Bunu sermaye olarak kullanacaklar ve üretime
katkı sağlayacaklar. Yine hayvancılığa
destek için 11 merada kuyu açtık. Güneş enerjisi panelleriyle, yaptığımız
sulaklarla hayvanların meralarda su
içmesini sağlıyoruz. Yine bin kilometrenin üzerinde arazi yolunu açarak,
iyileştirerek yaz kış çiftçilerimizin kullanımına sunduk” şeklinde konuştu.

“TARIM KREDIYE
TEŞEKKÜR EDIYORUZ”

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, bu
ve benzer desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, “Bu destekleri
yaparken Gaziantep’teki Tarım Kredi
Kooperatifleri Bölge Müdürümüz ve
ekibinin çok desteğini gördük. Aldığımız tohumların, gübrelerin büyük
bir kısmını buradan temin ettik. Ayrıca pandemi sürecinde özellikle dar
gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını
karşılamak üzere 60 bin koli gıda paketini yine Tarım Krediden temin ettik. Yaptığımız projeler bunlarla sınırlı değil” dedi. Bu desteklerinin artarak
devam edeceğini vurgulayan Tahmazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“ÇIFTÇILERDEN GERI
DÖNÜŞLER ÇOK IYI”

“Önümüzdeki yıl 15 milyon adet
fide dağıtımı planlıyoruz. Süt sağım

makineleri, arı kovanı ve arı desteği
sağlayacağız. Planladığımız pek çok
projemiz var. Üretilen ürünlerin
desteklenmesi amacıyla halka doğrudan satış noktaları oluşturuyoruz.
Özellikle bakliyat ürünlerinde üreticiden tüketiciye doğrudan satış
yapmayı planlıyoruz. Amacımız
çiftçilerimizi hem üretim hem de
satış noktasında desteklemek. Bu
anlamda işbirliklerinden ötürü Bölge Müdürümüz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda çiftçilerimizin geri dönüşü çok iyi. 110
bin dekar alandan 280 bin dekar
ekili alana çıkmış olmamız bunun
en büyük göstergesi. Hem taban
gübresi hem üst gübre veriyoruz.
Böylelikle daha fazla üretim artışı
sağlanıyor. Çiftçilerimiz gerçekten
çok mutlu. Bu desteğin devamını
istiyor. Biz de her yıl desteğimizi çeşitlendirerek ve miktarını artırarak
devam ediyoruz”

“ŞAHINBEY
BELEDIYESI, ÖRNEK
BIR BELEDIYE”
Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey Belediyesi’nin
Türkiye’de örnek bir belediye olduğunu belirterek, “Tarım destekleri
konusunda bizlerle işbirliği içinde
oldukları için onlara minnettarız.
Şahinbey Belediyesi sınırında bizimde şubelerimiz var. Buradaki üreticilerimiz bu desteklerden yararlanıyor.
Alım gücü düşük olan üreticilerimize bu konuda çok büyük destek
sağlanıyor. Biz Şahinbey Belediyesi
yanında diğer kurumlarla da çalışıyoruz. Fakat Şahinbey bu kurumlar
içinde en gözde olanı” diye konuştu.
Kendi bölgesindeki üreticiler adına
Belediye Başkanı Tahmazoğlu’na
teşekkür eden Aslan, “ Bu yıl tohum
dağıttığımız üreticilerin, sözleşmelerini imzalayarak ürünlerine alım
garantisi vermeyi planlıyoruz” müjdesini verdi.

Osmaniye’de 150 ton yer fıstığı alımı yapıldı
Mersin Bölge Birliğine bağlı Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifleri bu yıl yaklaşık 150 ton yer fıstığı alımı gerçekleştirdi.

H

em Bölge Birliğinden hem de ortaklardan gelen talepler doğrultusunda
son 3 yıldır kabuklu ve çerezlik olmak üzere
ortaklardan yer fıstığı alımı gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Bölge Birliğine bağlı
Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ulvi Çevik, “Aldığımız ürün bedeli olarak ortaklarımıza yaklaşık 2 milyon 500 bin
lira ödeme yapacağız. Ürünleri alıp Tarım
Kredi Birlik’e gönderiyoruz. Son 10 gündür

alım yapıyoruz. Talep gelmesi durumunda
önümüzdeki günlerde de alımlara devam
edebiliriz. Bölge Birliğimizle yaptığımız görüşmede üreticimizin ürünlerinin değerinde satılabilmesi noktasında ortak bir karara
vardık. Alımlarla birlikte yer fıstığı fiyatları
üretici açısından da sevindirici bir rakama
geldi. Ortaklarımız için alternatifler çoğaldığı için ürünlerini değerinde satabilme
imkanı buldu.” şeklinde konuştu.
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Tarım Kredi Kooperatiflerinde daimi kadro sınavı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki
birim kooperatiflerde görev yapan aday personel
için daimi kadro eğitimi ve sınavı yapıldı.

İ

nsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Eğitim Müdürlüğü tarafından; Sakarya, İzmir, Antalya, Kayseri, Sivas,
Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya,
Gaziantep ve Şanlıurfa Bölge Birliklerinde görev yapan aday personel,
aday ziraat mühendisi ve teknik personel için kadro eğitimi ve sınavı düzenlendi.
Eğitim programında yer alan tüm
derslerin videoları ve ders notları
Tarım Kredi Kooperatifleri eğitimcileri tarafından katılımcıların eğitim
portaldan temin edebilecekleri şekilde hazırlanarak adayların erişimine
açıldı.
Katılımcıların söz konusu kursu
bu haliyle uzaktan eğitim şeklinde
alabilmelerine imkân sağlanırken ayrıca, programda yer alan Muhasebe,
TKK Kredi Mevzuatı ve TKK Çalışma Mevzuatı dersleri için de kayıtlı
ders videolarına ek olarak uzaktan
canlı bağlantıyla kadro eğitimi düzenlendi.
Uzaktan canlı bağlantıyla düzenlenen eğitimde; TKK Çalışma Mevzuatı Eğitim Müdürü Emre Murat
Odacıoğlu, TKK Kredi Mevzuatı
Kredi Operasyon Müdürü Ahmet
Çağrı Tatar ve Kredi Politikaları Müdürü Veysel Tolga Atik, Muhasebe
Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğü
Yönetmeni Esra Kırlangıç tarafından
anlatılırken eğitimin program yöneticiliğini ise Eğitim Müdürlüğü Yönetmeni Fatih Şahin üstlendi.

Eğitimlerin ardından Türkiye
genelinde sınav merkezi olarak
belirlenen; Sakarya, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Gaziantep Bölge
Birliklerinde eş zamanlı olarak
yazılı sınav ve mülakatlar gerçekleştirildi.
Adaylıkta bekleme süresini dolduran 86 kişinin girdiği yazılı sınavların ardından gerçekleştirilen
mülakatlarda oluşturulan komisyonlarda; Antalya’da Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Muaz Saka komisyon Başkanı, Bölge Müdürü Yakup Kasal
ve Bölge Müdür Yardımcısı Gökay
Poyraz komisyon üyesi, Trabzon’da
İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Davut Arpa komisyon başkanı,
Trabzon Bölge Müdürü Süleyman
Eğilmez ve Samsun Bölge Müdürü
Erol Apaydın komisyon üyesi, Gaziantep’te Bölge Müdürü Mustafa
Aslan komisyon başkanı, İnsan
Kaynakları Müdürü Eyüp Doğan
ve Pazarlama Müdürü Emir Gaffar
Ateş komisyon üyesi, Sakarya’da
Bölge Müdürü Fırat Sungur komisyon başkanı, Eğitim Müdürü
Emre Murat Odacıoğlu ve Bölge
Müdür Yardımcısı Serdar Adikti
komisyon üyesi, Kayseri’de Mekanizasyon ve Enerji Müdürü Mert
Eser Akçay komisyon başkanı,
Bölge Müdür Yardımcıları İbrahim Onursoy ve Ömer Ünal komisyon üyesi olarak yer aldı.

ANTALYA

KAYSERİ

SAKARYA

TRABZON

GAZİANTEP
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Gaziantep’te üretilen bal Tarım Kredi
aracılığıyla tüketiciyle buluşturulacak

Toplam 150
ton alınması planlanan
balın ilk partisi
25 ton teslim
alınarak Tarım
Kredi Market
tesislerine doğru yola çıktı.

Gaziantep’te 770 üretici tarafından yetiştirilen bala Tarım
Kredi tarafından gösterilen ilgi üreticileri memnun etti. Bal
üreticisi Fahrettin Yuvanç, “Balımızın kalitesi Tarım Kredi
markasıyla buluşup tüketiciye ulaştırılacak” dedi.

P

andemi süreci nedeniyle sıkıntı yaşayan Gaziantep Arıcılar Birliğine bağlı
770 üreticiye Tarım Kredi el uzattı.
Gaziantep’te 10 yıl önce 12-15 ton bal üretilirken son 5 yılda ortalama 350-400 ton bal
üretimi gerçekleştiriliyor. Arıcılar Birliğinin
vermiş olduğu eğitimler, bakanlık ve büyükşehir belediyesi tarafından verilen destekler
arıcılığın hızla gelişmesini sağladı. Arıcılık
artışına Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ekilen ballı ağaç türleri de etkili oldu.
Bu ağaçlar arıcılığın büyüyüp gelişmesini
sağladı. Balın rekoltesi son yıllarda artarken
pandemi sürecinin olumsuz etkisi üreticiyi
büyük sıkıntıya soktu. Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliğinin devreye
girmesiyle arıcılar birliğine bağlı 770 üreticinin sıkıntısı giderildi. Ürünlerini satmakta

sıkıntı çeken üreticinin imdadına Aktoprak
Tarım Kredi Kooperatifi yetişti. Yapılan analizler sonucu kalitesi belirlenen bal, kooperatif marketlerde tüketiciyle buluşturulacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri sayesinde bu
yıl rahat bir nefes aldıklarını belirten üretici
Fahrettin Yuvanç, “Bu yıl farklı bir çalışma
oldu. Özellikle pandemi sürecinden dolayı sıkıntılar yaşadık. Ancak yüzümüz Tarım Kredi
ile gülmeye başladı. Allah’a şükür sonu iyi bir
şekilde bitti. Antep genelinde 350-400 ton bal
üretimi söz konusu. Bizim bal üretimindeki
en büyük sancımız, ürünlerimizi satmakta
zorlanmamız oluyordu. ‘Nasıl satarız?’ diye
düşünürken Tarım Kredi Kooperatiflerinin
devreye girmesi bizde bir gönül rahatlığı oluşturdu. İlk defa sağlanan bu koordinasyondan
memnunuz. Ürünümüzü de sağlam ellere

teslim ediyoruz. Çok zordur bal yetiştirmek.
Yaylada kalıyoruz günlerce ve emeğimizin
karşılığını almak istiyoruz. Bizim için bundan
sonrası Tarım Kredi sayesinde daha güzel olacak.” diye konuştu.
Üreticilerin bal üretimi sonrası pazarlama
konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Aktoprak Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Belpınar, “Bal üreticilerimizin pazarlama
sıkıntısı vardı. Kooperatifimiz devreye girdi.

Arıcılar Birliği ile alınan ortak kararla ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif Market üzerinden tüketiciyle buluşturacağız. Hedefimiz 150 ton bal alımı yapmak. Her bal teste gidiyor ve istediğimiz
kriterlere uyanları alıyoruz. Olmayanlar kalıyor.
Bölgenin balı çok kaliteli ve buradan bölgedeki
diğer illerde de üreticiler gidip bal yapıyorlar.
Üretici çok memnun. Kapı kapı gezmekten kurtuldu. Bizim sayemizde bu ürün tüm Türkiye ye
ulaştırılacak.” dedi.
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Çiftçilik hayalleri Tarım Kredi ile başladı
Türkiye’nin en genç çiftçilerinden Hanife Varlı(18) çiftçilik
hayalini gerçekleştirmek için
Tarım Kredi Kooperatiflerine
ortak oldu. Henüz 18 yaşında
olan ve Adana’da yaşayan Varlı, lisans eğitimi alıp babasıyla
birlikte tarımsal işletmelerini
büyütmek istiyor. Varlı hayallerine Tarım Kredi Kooperatifleriyle ulaşacağını söyledi.

Ç

iftçilik yapmak için girişimlerde bulunan 18 yaşında Türkiye’nin en genç
çiftçilerinden Hanife Varlı ilk olarak
Tarım Kredi Kooperatifine ortak oldu.
Her anlamda eğitimli bir çiftçi olmak
istediğini belirten Varlı, bütün çocukluğunu tarlalarda ve hayvanların arasında
geçirdiğini ve bu durumu çok sevdiğini
söyledi. Zamanla bir şeyler üretmeye ilgisinin arttığını vurgulayan Varlı, babasının üretim süreçlerinde neler yaptığını
öğrenmek için Ceyhan Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olduğunu söyledi.
Ailenin en büyük çocuğu olduğunu hatırlatan Varlı, kendisinden sonra
kardeşlerinin de aynı yolu izlemesini
beklediğini ifade etti. Tarım Kredi Kooperatifleriyle tanışan Varlı, tüm üretim
safhalarını ve sonrasını öğrenmek istediğini dile getirerek şunları söyledi:

• Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olarak çiftçi olma
hayalini de gerçekleştirmiş
olan 18 yaşındaki Hanife
Varlı özellikle hasat zamanında yaşanan hareketliliğin çok güzel olduğunu
söyledi. Genç yaşta çiftçilik
yapmanın ileride kendisine
büyük kazanımlar katacağını belirten Varlı, üniversite
eğitimini tamamlamasıyla
birlikte daha donanımlı bir
çiftçi olacağını vurguladı.
Aynı zamanda teknolojiyi
de yakından takip ettiğini
ifade eden Varlı, ileride kardeşleriyle birlikte aile şirketini yöneteceklerini sözlerine ekledi.

IŞLERIMIZI
TARIM KREDI ILE
BÜYÜTECEĞIZ
“Babamla aile mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. Özellikle hasat zamanı
içimizi bir sevinç kaplıyor ve çok seviyorum çiftçiliği. Tarım Kredi ile babam
sayesinde tanıştım. Mazot ve gübreyi
Tarım Krediden alıyoruz. Üniversite
sınavına hazırlanıyorum ve eğitimimi
tamamlandıktan sonra ileride işlerimizin daha da büyümesi için çaba harcayacağım. Hayvancılık en sevdiğim
işlerden biri. Onlarla büyüyorum ben
de. Ailem de destekliyor beni. Anneme
de ev işlerinde yardım ediyorum. Ba-

bama da yardım ediyorum. Teknolojiyi
takip ederek çiftçiliği de yapmaya çalışıyorum. Yeni gelişmeleri internetten
takip edip babamla paylaşıyorum” diye
konuştu.

TARIM KREDİYE ORTAK
OLMASINI İSTEDİK
Kızının kendisine yardımcı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten
baba Fahrettin Varlı(45) ise çiftçiliği abisiyle birlikte yaptıklarını ve aile bireylerinin çiftçilikle ilgilenmesine mutlu
olduğunu söyledi. Büyük bir işletmeye
sahip olduklarını hatırlatan Varlı, “Bizim burada 4 bin dönüm arazimiz, 400
büyükbaş ve 700 küçükbaş hayvanımız

var. Üç çocuğumun en büyüğü Hanife.
Yapılan işlerimizi merak etti. Biz de işin
nasıl olduğunu öğrenmesi için Tarım
Kredi Kooperatiflerine ortak olmasını
istedik. Üniversite tahsilini tamamlamasını istiyoruz. Ondan sonra hevesi
devam ederse işlerin başına geçip bütün
her şeyin sorumluluğunu alabilir. Şu an
çok istekli ve bu durumdan memnunuz.
Öğrenmek istediği her şeyi soruyor. Bizden sonra onların bu işleri devam ettirmesini istiyorum. Üretim ve pazarlama
safhasında işleri öğrenmesini istiyorum.
Bu nedenle Tarım Kredi Kooperatifleriyle işe başladık. Büyük bir çiftliğimiz
var ve Hanife öğrendiklerini daha sonrasında kardeşlerine öğretecek” dedi.
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Hayvanat Bahçesinde yemler
Tarım Krediden
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Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye’nin
en büyük, dünyanın
ise sayılı hayvanat
bahçelerinden olan
Gaziantep Hayvanat
Bahçesi sakinlerinin
yemleri, Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından sağlanıyor.

G

aziantep’in Şahinbey ilçesi Burç Ormanı’nda yer alan Gaziantep Hayvanat
Bahçesi, yıl boyunca yerli ve yabancı
milyonlarca misafiri ağırlıyor.
Dinlenme alanları, servis ve kafeterya gibi imkanlarıyla ziyaretçileri konuk
eden hayvanat bahçesinde, sürüngenlerden kuşlara, yırtıcılardan su canlılarına
kadar 350 türden 7 bin 500 hayvan, doğal ortamlarına uygun alanlarda barındırılıyor.
İnsanların normal yaşamda göremeyeceği hayvanları görme fırsatı bulduğu
hayvanat bahçesi, Türkiye’deki yaralanan
yabani, ülkeye kaçak yollarla getirilen
ve evde beslenmesi uygun görülmeyen
hayvanların da yeni adresi durumunda.
Son yıllarda aslan, maymun, rakun,

piton, su ejderi ve kuş türleri gibi birçok
hayvanın getirildiği hayvanat bahçesi;
hastanesi, birikimli veteriner hekimleriyle tedavi ve hizmet veriyor.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı
Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler,
yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinin aynı zamanda bir kurtarma merkezi
olarak görev yaptığını söyledi.

“TARIM KREDIYLE IŞ
BIRLIĞINDEN MEMNUN
KALDIK”
Bu yıl ilk defa Tarım Kredi Kooperatifleriyle çalışmaya başladıklarını dile getiren Özsoylar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Krediyle bir iş birliği
yaptık. Bu yıl ilk defa hayvanlarımızın

tüm yem tedarikleri Tarım Kredi tarafından karşılanmaya başladı. Kuru üzümden
incire, dakotadan ay çiçeğine kadar diğer
fenni yemleri Tarım Kredi üzerinden aldık. Üreticilerden direk bize getirdiler ve
kaliteli yemleri ucuza almış olduk. Çok
kaliteli ürünler ve bu memnuniyetimizle
birlikte iş birliğimiz de artarak devam edecek. Hayvanlarımızın da beslenme kaliteleri daha da arttı” diye konuştu.

“TARIM KREDI ILE
ÇALIŞIYORUZ”
“Biz burada her hayvana özgü yem karıştırmaları yapıyoruz. Bunları profesyonel ellerde yaptırıyoruz. Enerjisi, protein,
vitamin değerleri olan yemler tüketiyorlar.
Aslanlarımızı, Bengal kaplanlarımızı ve
diğer yırtıcı hayvanları piyasadan tedarik
ettiğimiz etlerle besliyoruz. Diğer yemleri
tüketen otobur hayvanları da Tarım Kredi
Kooperatiflerinden tedarik ettiğimiz yemlerle besliyoruz. Tarım Kredi bizim istediğimiz kalitedeki yemleri çiftçilerden temin
ederek bize ulaştırıyor. Biz istediğimiz
kalitede yemleri bulmakta zaman zaman
zorlanıyorduk. Ancak Tarım Kredi piyasaya daha hakim ve istediğimiz şartlarda
istediğimiz zaman aralığında bize yemleri ulaştırıyor. Hayvan beslemede özellikle
iklim şartlarının çok önemli olduğunu
belirtmek isterim. Kışları çok soğuk geçtiği zamanlarda ekstra yem takviyelerinde
bulunuyoruz. Yazları da hayvanları daha
serin tutacak, özellikle C vitamini takviyesini fazladan ilave ediyoruz yemlerin
içerisine” dedi.
Hayvanat bahçesi içinde yeni açılacak
alanların olacağını kaydeden Özsöyler,
Tarım Krediyle çalışmaktan memnun oldukları ve yeni hizmete girecek alanlarla
birlikte iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Zürafa Şakir’in incirleri
Tarım Krediden…
Zürafa Şakir, bakıcıları tarafından incirle
besleniyor. Hayvanat bahçesinin maskotu
olan Şakir, demir kafesten başını sarkıtarak, uzun diliyle bakıcısının uzattığı
incirleri yiyor.
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Yassı damla sulama sistemi
ile üreticiler memnun

KALİTE VE HİZMETİN GÜVENLE BULUŞTUĞU NOKTA
İmece Plastik ürünleri çiftçinin emniyet- ekonomi dengesini korumayı hedefliyor. İmece Plastik A.Ş. başarılarla dolu 30 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşarken; 2016 yılında TK Plastik
A.Ş.’nin sinerjisini de ekleyerek, bu birleşmeden aldığı güç ve esinle, daha yüksek hedeflere, daha kararlı yürüyor.
İmece Plastik A.Ş. tarım sektöründe sadece plastik desteği sunmanın ötesinde çiftçi eğitimini uygulamaya alarak tarım sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor. Yapılan her işte, üretilen her

Verim ve kaliteyi artıran
yassı damla sulama
sistemi, geliri de aynı
oranda artırması ile
üreticileri memnun ediyor.

Y

assı damla sulama sistemi ile topraktaki nem eksikliği
giderilerek, yetiştirilen bitkide stres yaratmadan, her
seferde az miktarda sulama suyu sık aralıklarla bitki kök
bölgesindeki toprağa veriliyor.
Erken hasat yapma imkanı sağlayan yassı damla sulama
sistemi ile; daha iri meyve, daha kaliteli ürün alımı gerçekleştiği ve meyvelerin aynı irilikte, aynı renkte, aynı kalitede
olduğu dikkat çekiyor.
BİTKİ DAHA AZ HASTALANIP,
DAHA AZ YABANCI OT GELİŞTİRİYOR
Pazar değeri yüksek ve topraktaki nem eksikliğine duyarlı
bitkilerde uygun olan yassı damla sulama sisteminin; eğer
su kaynağı kısıtlı ise, diğer yöntemlere oranla daha fazla alan
sulanabileceğinden, tarla bitkilerinde (pamuk, mısır, patates
gibi) uygulanabilirliği göze çarpıyor. Bu yöntemle bitki daha az
hastalanıp, daha az yabancı ot geliştiriyor.
Ayrıca yassı damla sulama sistemi ile sudan,enerjiden,
gübreden, ilaçtan, zamandan ve işçilikten tasarruf yapılarak,
masrafların azaldığı biliniyor. Verim ve kalite artarken gelirinde aynı oranda artması üreticileri memnun ediyor.
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çözümde ve sunulan her hizmette en üst kalite düzeyini hedefine
alan İmece Plastik, müşterilerin taleplerini kalite anlayışının odak
noktasında tutuyor.
Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortak hareket eden
İmece Plastik; tüm ilişkilerinde karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkelerine sadık kalarak, sürekli değişime açık, çevreye karşı duyarlı, sektöründe yenilikçi, kaliteli, teknoloji ile uyumlu, yerli ve milli
anlayışını benimseyen yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.
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TARIM SAYFASI

Örtü altı sebze üretiminde bitki besleme
Birim alandan alınan ürün miktarının yüksek oluşu, üretimin tarım için zorlu geçen
kış şartlarında da yapılabilmesi ve üreticilerin küçük ölçekli üretim alanlarından
geçimlerini sağlayabilmesi gibi avantajları nedeniyle Türkiye’de son yıllarda örtü altı
yetiştiriciliği gelişmektedir. Ülkemizde 2019 yılı sebze üretimi 31 milyon tonu geçmiştir.
Bu üretimin 23.2 milyon tonu açık arazi ortamında, 7.8 milyon tonu ise örtü altında
gerçekleşmiştir. Toplam örtü altı varlığımız ise 790 bin dekara ulaşmıştır.
Sebze yetiştiriciliğinde kaliteli ve yüksek verimin alınabilmesi çevre şartlarını oluşturan ışık, sıcaklık, nem ve hava gibi iklim faktörlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Akdeniz havzası ülkelerinde
seraya dikimin eylül - ekim aylarında başlaması
nedeniyle bitkinin büyüme dönemi kış aylarına
denk gelmektedir. Bu dönemde seralar ısıtılmalıdır.
Örtüaltı yetiştiriciliğinde önemli faktörlerden
biri olan ışık, bitkilerde büyümeyi ve gelişmeyi
etkileyen önemli bir etmendir.
Mevsimsel nedenlerden dolayı havaların sıcak gittiği dönemlerde bitkiler vejetatif olarak gelişirler, bitkileri generatif gelişmeye yönlendirmek için, bu dönemde
GÜBRETAŞ’ın ürünlerinden MKP, Çinko 5 Forte ve Bor 8 kullanılabilir. Bu gübreler çiçek ve meyve taslaklarının oluşumu için gereklidir.
Sıcaklık iklim koşulları içerisinde vejetatif büyüme, meyve tutumu ve kalitesi
yönünden en önemli etmendir. Düşük toprak sıcaklığında başta fosfor, kalsiyum,
demir ve mangan gibi besin maddesi alımları azalmaktadır. Özellikle sera yetiştiriciliğinde kışın ve ilkbaharda, bitkilerde görülen besin elementi noksanlıklarının
nedeni toprak sıcaklığının düşmesi sonucu kök gelişiminin ve besin maddesi alımının yetersiz oluşudur. Yüksek sıcaklıklarda ise bitkilerin kök çalışmalarını sağlamak için GÜBRETAŞ’ın Fosforum, P-Smart veya 10.30.10+Me gübreleriyle birlikte
K-Humat bu dönemde uygulanabilecek ürünlerdir.
Aşırı sıcak hava oluşumlarında seraların havalandırılmasına özen gösterilmelidir.
Havaların soğuduğu dönemlerde ise içerideki sıcaklığın muhafaza edilmesi için seralarda yan havalandırmalar kapatılmalı ve tepe havalandırmaları kısılmalıdır.
Gece gündüz sıcaklık farklılıkları örtü altı yetiştiriciliğinde bitki gelişimi üzerinde problemler oluşturabilir. Bitkilerin bu olumsuz şartlardan etkilenmemesi için
GÜBRETAŞ’ın bitkisel menşeili aminoasit içeren Forceful Amino ürünü kullanılabilir. Forceful Amino düşük, yüksek sıcaklıklarda, kuraklık, su yetersizliği durumlarında bitkiyi uyarıcı etki gösterir.
Sebzelerde dengeli bir büyüme için dikimden meyve oluşumuna kadar su kontrollü olarak verilmesi gerekir. Özellikle topraktaki azot miktarı yüksek (taban gübresi uygulandığında) ise bitkilerin geç çiçek açmalarına sebep olur. Örtü altı alanlarında kullanılan sondaj sularının EC değerleri ölçülerek gübreleme yapılmalıdır.
Örtü altı yetiştiriciliğinde yoğun üretim yapılması ve münavebe imkânlarının da
sınırlı olması başta nematod olmak üzere toprak kökenli hastalıkların ortamda hızlı
bir şekilde çoğalmasını sağlar. Toprak hastalıklarını ve zararlılarını bertaraf etmek
için solarizasyon işlemi ile toprak dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Üreticilerin hastalık
riski oluşmasın diye aşırı budamadan kaçınmaları gerekmektedir. Aşırı budamadan özümleme maddeleri (fotosentez ürünleri) olumsuz etkilenmekte, bu durum
meyve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Tam verim dönemlerinde günlük olarak dekara 1 kg makro bitki besin maddelerinin üzerine çıkılmadan gübrelemeye devam edilmelidir.
Örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan ürünler hakkındaki içerik ve etkileri ise şu
şekildedir:

Forceful Amino: %30 oranında organik madde ve

%10 oranında aminoasitler, %20 organik karbon içermektedir.
Abiyotik iklim koşullarında, susuzluk stresinde bitki gelişimini
yavaşlatmadan olumsuz şartlara bitkinin dayanma süresini uzatır, ayrıca döllenme ve meyve tutum dönemlerinin daha sağlıklı
sürdürülmesini, besin alımını düzenleyerek iz element alımını
kolaylaştırmaktadır.
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K-Humat: % 80 oranında humik+fulvik asit ve

%25 oranında
organik madde, %10 oranında da potasyum içermektedir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirerek bitkinin makro besin
maddelerini alımını kolaylaştırır.

Calciforce: İçeriğinde % 16 oranında kalsiyuma ilave olarak

nitrat azotu da bulunmaktadır. Ayrıca % 0.2 oranında bor iz elementi içerir. Kalsiyum bitkide hücre duvarlarının ve bitki dokularının
sertleşmesi ve dayanıklı olmasında temel görev üstlenir.
Ürünün raf ömrünü uzatır.

Bor-8:

Sıvı halde %8 oranında bor elementi içerir. Sebze ve meyve
ağaçlarında generatif gelişmede özellikle polen canlılığı, çimlenme ve
polen tüpü gelişimindeki rolü nedeniyle çiçeklenme ve meyve sayısını
artırır.

