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Tarım Kredi’den süt 
sektörüne önemli yatırım

İhale süreci tamamlanmasının ardından devir işlem-
leri yapılan Aynes Gıda, üretimine Tarım Kredi Süt 
Ürünleri A.Ş. olarak devam edecek. § 4’te § 9’da

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
gübre tedariki için önlemlerin alındığını belirterek “Fiyat-
ların stabil devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Gübre tedarikinde bütün 
önlemler alındı

§ 12’de

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilerden 
Ekim ayı itibarıyla 10,5 milyar lira değerinde 1,4 milyon 
ton ürün alımı yapıldı. 

Tarım Kredi çiftçilerden 
10,5 milyar liralık ürün aldı

KOOPBAKKAL
HAYATA GEÇTİ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
daha çok tüketiciye ulaşabilmek ve bu doğ-
rultuda yeni iş ortakları edinmek amacıyla 
geliştirdiği KOOPBAKKAL düzenlenen ta-
nıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

KOOPERATİF MARKET,       
KOOPBAKKAL İLE BÜYÜYECEK

KOOPBAKKAL’ın Aralık 2022 itibarıyla ilk etapta 6 ilde 
başlatılacağını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Hüseyin Aydın, bu illerin Trabzon, Sakar-
ya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara olduğunu aktardı.

Pilot uygulamayla 250 bakkala bayilik verileceğini dile ge-
tiren Genel Müdür Aydın, “2023 içerisinde gelişmekte 
olan depo ve lojistik ağına uygun illerde asgari 1000 
noktaya ulaşmayı hedefliyoruz. Kooperatif Market mağa-
za sayımız da yıl sonuna kadar 2 bin noktaya, 2023’ün 
ilk yarısında ise 3 bin noktaya ulaşacak. KOOPMARKET, 
KOOPBAKKAL ile daha da büyüyecek. ”  dedi. § 10’da

KOOPBAKKAL’ın tanıtım toplantısı ve imza töre-
ni TESK Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Törene Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Halk Bankası 
Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi 
Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Genel Başkanı 
Abdulkadir Akgül ve Kredi Garanti Fonu Genel 
Müdürü Erdal Erdem katıldı.
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TEKİRDAĞ Fatih DURAN  
BALIKESİR Erman KOCA  
SAKARYA Ufuk UZUNSEL
İZMİR Petek BİLGİÇ 
KÜTAHYA Emrah BASTI 
ANTALYA Melek KÜÇÜKGÜÇLÜ
KONYA Ersin ŞENOL  
ANKARA Esat GÜNEŞ
KAYSERİ Semih Salih ÖZER

SiVAS M. Cebrail KEKEÇ Sadi ÜNLÜSOY
SAMSUN Burak ÇALIK  Tayfun KAÇAR
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA Kıvanç KAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL 
MERSİN Mert Can YILMAZ Kadiriye DURSUN
ŞANLIURFA İbrahim Halil YUMUŞAK

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır ve Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa Ta-
kımcı, Konya Bölge Birliğine ziyarette bu-
lundu. Başkan Kacır ziyareti kapsamında 
Konya Bölge Müdürü Fatih Zekeriya Yer-
likaya ve Kütahya Bölge Müdürü Ahmet 
Yıldırım’dan yapılan çalışmalar ve devam 
eden projeler hakkında bilgi alarak koo-
peratif personeli ile sohbet etti. 

Konya Bölge Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Erdem Gökkaya ve Böl-
ge Müdürü Fatih Zekeriya Yerlikaya ile 
birlikte bölge birliğine bağlı Karkın, 
Çumra, İçeriçumra ve Aşağıpınarbaşı 
Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret 
eden Kacır, yapılan çalışma hakkında 
bilgi aldı.

Konya da hizmet veren Tarım Kredi 
Market Şubesi ve Tarım Kredi Pazarla-
ma ve Marketçilik A.Ş. deposunu da zi-
yaret eden Kacır, bir dizi incelemelerde 
bulundu. 

SÖĞÜT ALTIN 
MADENİ TESİSİNİ 

YERİNDE İNCELEDİ
Başkan Kacır, Türkiye’nin en büyük 

altın keşiflerinden Bilecik’in Söğüt il-
çesinde bulunan altın madeni tesisinde 
de incelemelerde bulunarak yapılan fa-
aliyetler hakkında da bilgi aldı. 

Başkan Kacır’dan Konya veBaşkan Kacır’dan Konya ve  
Kütahya Bölge Birliğine ziyaretKütahya Bölge Birliğine ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır, Konya ve 
Kütahya Bölge Birlikleri 
faaliyet alanındaki koo-
peratifleri ziyaret ederek 
çalışmaları yerinde ince-
ledi.
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Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Ta-
rım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin 
el emeği ürünlerinin değerlendiril-

mesi, tüketicilerin de kaliteli gıdaya uygun 
fiyatlarla erişebilmesi amacıyla yatırım-
larına devam ediyor. Son olarak Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) Ay-
nes’i devralan Tarım Kredi Kooperatifleri, 
süt ve süt ürünleri alanında önemli bir ya-
tırıma imza atmış oldu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Hüseyin Aydın, Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte Denizli Acıpa-
yam’da bulunan Tarım Kredi Süt Ürünle-
ri A.Ş. üretim tesislerinde incelemelerde 
bulundu. Aydın ve beraberindekilere te-
sis hakkında bilgi veren Tarım Kredi Süt 
Ürünleri Genel Müdürü Abdullah Oğul, 
şirketin 2011 yılından bu yana ISO 500 lis-
tesinde yer aldığını söyledi. 

Üretimine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. 
olarak devam edeceklerini kaydeden Oğul, 
“Denizli Acıpayam’da yer alan merkez tesis-
lerimizde gerekli düzenlemelere başladık. 
Şirketimizin yeni logosuyla tabelası asıldı. 
Kamuoyuna yönelik tanıtım ve bilgilendir-
me çalışmaları da yapacağız.” dedi.

HEM ÜRETİCİ HEM 
TÜKETİCİ KAZANACAK

Tarım Kredi Grubunun uçtan uca üre-
timde bulunduğuna işaret eden Tarım Kre-
di Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, “800 binden fazla ortağımız ile bir-
likte Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu-
yuz. Önceliğimiz üyelerimizin üretiminin 
sürdürülebilir olması. Çiftçilere olduğu ka-
dar tüketicilere karşı da sorumluluklarımız 
var. Bizden beklenenlerin bilincindeyiz. Ya-
tırımlarımızı da bu bilinçle yapıyoruz. Tür-
kiye’nin en çok tercih edilen markalarından 
biri olan Aynes, Tarım Kredi Grubu altında 
üretimine devam edecek. Bu yatırımla hem 
hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz hem de 
uygun fiyatlı güvenilir süt ürünleri tüket-
mek isteyen vatandaşlarımız kazanmış ola-
cak. Tarım Kredi Grubu, Tarım Kredi Süt 
Ürünleri A.Ş. markasıyla sektörde önemli 
bir oyuncu haline gelecek.” diye konuştu.

İhale süreci tamamlanmasının ardından devir işlemleri yapılan Aynes Gıda, üretimine Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. ola-
rak devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’nin 
Denizli Acıpayam’da bulunan üretim tesislerini ziyaret ederek şirket Genel Müdürü Abdullah Oğul’dan bilgi aldı. 

Tarım Kredi’den süt Tarım Kredi’den süt 
sektörüne önemli yatırımsektörüne önemli yatırım  
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arım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge 
Birliği, faaliyet alanı içerisinde yer alan 
kooperatifler aracılığıyla ürün alımlarına 
devam ediyor. Bu kapsamda Bölge Mü-
dürü Seyfettin Tosun, Kooperatif Market 
Satın Alma Müdürü Kadir Çobanoğlu 
ve Satın Alma Şefi Enes Ünal ile birlikte 
ürün alımı yapılacak alanlarda inceleme-
lerde bulundu.

Bölge Birliği olarak yıl boyunca ürün 
alım çalışmalarını aralıksız sürdürdükle-
rini belirten Tosun, “Kooperatiflerin hiz-
met alanlarının genişletilmesi, iştirakleri-
mizin ve iş ortaklığı yaptığımız firmaların 
hammadde ve yaş meyve sebze ihtiyaçla-
rının karşılanması amacıyla sözleşmeli 
üretim ve ürün alım faaliyetlerimizi yıl-
dan yıla artırarak devam ediyoruz. Or-
taklarımızın üretim öncesi ihtiyaçlarını 
karşılamanın yanında, piyasada fiyat 
dengesinin sağlanması ve ürünlerin pa-
zara ulaştırılması konusunda da sorum-
luluk alıyoruz.” dedi.

ÇİFTÇİNİN İLK ADRESİ 
TARIM KREDİ 

Sürdürülebilir üretim için çiftçilerin 
pazar kaygısı duymadan üretim yapma-
larının önemini vurgulayan Tosun, “Bu 
nedenle bizzat sahada üreticilerimizi 
ziyaret ederek bilgilendirme çalışmaları 
yapıyoruz. Ayrıca ürünlerin denetimi ve 
kontrollerini de gerçekleştiriyoruz. Saha-
da her zaman üreticilerimizin yanında-
yız. Çiftçilerimiz de bunu çok iyi biliyor. 
Hasat döneminde ilk tercihleri Tarım 
Kredi Kooperatifi oluyor. Bugün Koope-
ratif Market’ten değerli mesai arkadaşla-
rımızla birlikte Serik ilçesinde bulunan 
380 Sayılı Abdurrahmanlar Kooperatifi 
ortağımız Ali Abıcılar’ı ziyaret ettik. Üre-
ticilerimizin bahçesinden alınan limon 
ve portakallar Kooperatif Market rafla-
rında yerlerini alacak.” diye konuştu.

T

Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım Kredi Kooperatifleri 
üreticinin yanındaüreticinin yanındaTarladan sofraya tarımsal 

üretimin her aşamasında 
üreticilerin yanında yer alan 
Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri, yıl boyunca devam 
eden ürün değerlendirme 
çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Tarım Kredi Ko-
operatifleri Antalya Bölge 
Müdürü Seyfettin Tosun, 
ürün alımı yapılacak limon 
ve portakal bahçelerinde 
incelemelerde bulundu.
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arım Kredi Grubu iştiraklerinden Tarım 
Kredi Birlik A.Ş., zeytin hasadıyla birlikte 
Ege Bölgesinde sofralık ve yağlık zeytin 
alımına başladı. Ürün alım çalışmaları 
ve hasat sürecini değerlendiren TK Birlik 
Genel Müdürü Kadir Aydın, “Örnek üre-
tici, bilinçli tüketici mottosunu kendimi-
ze şiar ediniyoruz.” dedi.

Kooperatifler aracılığıyla temin edi-
len ürünlerin Tarım Kredi bünyesindeki 
tesislerde gerekli standart ve koşullarda 
işlenerek katma değerli ürünlere çevril-
diğini kaydeden Genel Müdür Aydın, 
“Tarım Kredi Birlik olarak bizler, çatı ku-
ruluşumuzun 159 yıllık müktesebatının 
gerekliliği olarak gördüğümüz işlev ve 
fonksiyonlarımız dahilinde, ‘Başka Eller 
Değmeden Tarladan Sofralara’ anlayışıy-
la çalışıyoruz. Bu sayede hem üreticileri-
mizin ürünlerini değerlendirmiş oluyor 
hem de nihai tüketicilerimize alternatif 
bir seçenek sunuyoruz. Gıda sektörü 
stratejik önem taşımaktadır. Mevsim de-
ğişiklikleri, küresel iklim koşullarının dö-
nüşümü ve çevremizde yaşanan olağan 
üstü durumlar; savaşlar ve küresel sal-
gınlar gibi etmenler de gıda sektörünün 
önemini bir kez daha bizlere hatırlatmış-
tır. Bu anlamda ürün alım çalışmaları-
mızla hem çiftçilerimizin pazar kaygısı 
duymadan üretim yapmasına öncülük 
ediyor hem de vatandaşlarımızın ihtiyaç 
duyduğu kaliteli gıda ürünlerinin uygun 
fiyatlarla arzı için sorumluluk alıyoruz.” 
diye konuştu.

30 BİN TON ALIM 
HEDEFLENİYOR

Tarım Kredi Grubunun ülke tarımı 
için çok önemli bir vazifeyi yerine getir-
diğini ifade eden Aydın şunları söyledi: 
“Kooperatifçiliğin öncü ve örnek kuru-
luşu Tarım Kredi Grubu, gerek birim 
kooperatifleri, gerekse de şirketleriyle 
Türkiye’nin her bir köşesinde çiftçileri-
mizin yanında yer alıyor. Üretim öncesi 
girdilerini tedarik ediyor, tarlada bilgi ve 
tecrübelerimizle yanlarında yer alıyor, en 
nihayetinde de ürünlerini pazara ulaştı-
rıyoruz. Zeytin alımını yaptığımız ürün-
lerin başında geliyor. Faydaları saymakla 
bitmeyecek kadar çok olan ve üreticileri-
miz için ciddi bir gelir kaynağı olan zey-

tin alım çalışmalarımız devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl 5 bin ton yağlık ve 4 bin 
600 ton sofralık zeytin alımı yaptık. 2022 
yılı için ise 20 bin ton yağlık, 10 bin ton 

da sofralık zeytin alımı hedefi belirledik. 
Aldığımız mahsulleri Tarım Kredi Gru-
bu şirketlerimizden Tarım Kredi Yağ A.Ş. 
fabrikalarında detay işlemlerden geç-

tikten sonra Tarım Kredi Kooperatifleri 
markası adı altında zeytin yağı ve sofralık 
zeytin olarak Kooperatif Marketlerde tü-
keticinin beğenisine sunulmaktadır.”

T

Zeytin hasadı başladıZeytin hasadı başladı
Tarım Kredi Birlik A.Ş. Genel 
Müdürü Kadir Aydın, sofralık 
ve yağlık zeytin alımına başla-
dıklarını açıkladı. Üreticiler için 
bereketli bir sezon olmasını di-
leyen Aydın, “Bu yıl için 20 bin 
ton yağlık, 10 bin ton sofralık 
zeytin alımı planlıyoruz.” dedi.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, gübre tedarikinde bütün önlemlerin alındığını belirterek “Hem 
içerideki gübre üreticileriyle hem dışarıdaki ihracatçı firmalarla bütün bağlantılarımız devam ediyor. Fiyatların bugünkü şeklinde 
stabil devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi. 

arım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Hüseyin Aydın, gübre tedariği, sözleş-
meli üretim ve kredilere ilişkin gazeteci-
lere değerlendirmede bulundu.

Şubat ayı itibarıyla üyelerine sağladık-
ları kredilerde değişikliğe gideceklerini 
belirterek, “Tarlanızın ne kadar gübreye 
ihtiyacı varsa o kadar gübre alabileceksi-
niz. Sizin ihtiyacınız ile size vereceğimiz 
kredi limiti eşit olacak.” dedi.

Tarım Kredi’nin bankalardan farklı 
olarak üyelerine kredili mal sattığını ifa-
de eden Aydın, üyenin peşin parası ol-
maması halinde tarlasının ihtiyacı gübre, 
hayvanının yiyeceği yem, ihtiyacı olan to-
hum ve tarlayı işlemek için gerekli mazot 
miktarlarını belirlediklerini söyledi.

LİMİT İHTİYACA EŞİT 
OLACAK

Aydın, kurumda müşteri değerlen-
dirme modüllerinin geleneksel yapısını 
çağdaş bir hale dönüştürdüklerine işaret 
ederek, şöyle konuştu:

“Yeni uygulama Şubat 2023 itibarıy-
la yürürlüğe girecek. Tarlanızın ne kadar 

gübreye ihtiyacı varsa o kadar gübre alabi-
leceksiniz. Ne kadar kredibiliteniz varsa o 
kadar almayacaksınız. Sizin ihtiyacınız ile 
size vereceğimiz kredi limiti eşit olacak. Bu 
Tarım Kredi’de üyelerimiz açısından dev-
rim niteliğinde bir şey. Önceden adamın 
100 dekar tarlası varsa bunun için 20 kilog-
ram gübre gerekiyorsa ölçüp biçerek, ‘Sana 
ancak 10 kilogram verebiliriz.’ diyorlardı. 
10 kilogram gübre atınca tarlanın verimi 
düşüyor, çıktısı azalıyor. Dolaylı olarak bu 
durum üretimi negatif etkiliyor. Biz şim-
di böyle yapmıyoruz, o tarlanın ne kadar 
gübreye ihtiyaç varsa o kadar gübre, mazot, 
tohum, ilaç veriyoruz. Kredi dediğimiz şey 
yani veresiye sattığımız şeyler bunlar.”

GÜBRE TEDARİKİNDE 
BÜTÜN ÖNLEMLER 

ALINDI
Genel Müdür Aydın, ekili alanlara bağ-

lı çiftçi sayısı bakımından bakıldığında 
geçen yıla oranla 75 bin yeni üye kazan-
dıkları bilgisini vererek, kuraklık veya 
fiyatların pahalı olduğu dönemlere göre 
gübre kullanımının değiştiğini anlattı.

Türkiye’de yıllık ortalama 7 milyon 
tona yakın gübre kullanıldığını ve Güb-
retaş’ın bu pazarın yüzde 30’una hükmet-
tiğini vurgulayan Aydın, yemde ise bu 
oranın yüzde 11 olduğunu bildirdi.

Aydın, Aynes’i alarak bir yem fabrika-
sına da sahip olduklarını anımsatarak, 
şunları kaydetti:

“Erzurum’da bir yatırımımız olacak. İç 
Anadolu’da bir arayış içindeyiz. Burada 
payı yüzde 15’e taşımak durumundayız. 
Tohum ve ilaçta ise yüzde 10’luk paylar 
bizde. Sonbahar için ihtiyacı olan bütün 
üreticiler gübresini aldı, kullandı. Biz 
şimdi ilkbahara hazırlanıyoruz. İlkbahar 
daha çok gübrenin tüketildiği dönemdir. 
Tedarikte bütün önlemler alındı. Hem 
içerideki gübre üreticileriyle hem dışarı-
daki ihracatçı firmalarla bütün bağlantı-
larımız devam ediyor. Biz bu pazar payla-
rına nispetle ihtiyatlı olarak depolarımızı 
yüksek tutacağız. Buna ilişkin bağlantıla-
rı kurduk. Fiyatların bugünkü şeklinde 
stabil devam edeceğini düşünüyoruz.”

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın gübre fi-
yatlarına etkisine de değinen Aydın, bu 

konuda çeşitli sebeplerle fiyatların yuka-
rı yönlü gideceği beklentisinin gerçek-
leşmediğini dile getirdi. Aydın, ilkbahar 
dönemindeki ekimde gübreyle ilgili bir 
sorunla karşılaşılmayacağını söyledi.

İZMİR’DEKİ GÜBRE 
TESİSİ İSKENDERUN’A 

TAŞINABİLİR
Son dönemde sıvı ve toz gübre kulla-

nımının Akdeniz ve Ege’de arttığını be-
lirten Aydın, şöyle devam etti:

“Buradaki üretim tarzıyla daha az 
gübreyle daha çok çıktı elde edebiliyo-
ruz. Biz İskenderun’da bize ait liman 
tesisinde sıvı ve toz gübre yatırımı ya-
pıyoruz. Öyle bir yatırımımız İzmir’de 
de var. Burada daha büyük yapabilirsek 
İzmir’i de buraya taşımak istiyoruz. Fikir 
düzeyinde yeni yatırımlar için birtakım 
hazırlıklarımız var.”

Aydın, sözleşmeli üretime ilişkin bir 
mevzuat çalışması yapıldığını ifade ede-
rek, gelecek yıl sözleşmeli üretim gerçek-
leştiren çiftçi sayısını iki katına çıkarma-
yı hedeflediklerini bildirdi.

T

Gübre tedarikinde Gübre tedarikinde 
bütün önlemler alındıbütün önlemler alındı
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Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi 
Tarım Kredi Kooperatiflerince pi-
yasaya arz edilen gıda ürünlerinin 

KOOPBAKKAL adı altında bakkallarda 
da satılması amacıyla iş birliği protokolü 
imzalandı. KOOPBAKKAL tanıtım top-
lantısı ve imza töreni TESK Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. Törene Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın, Türkiye Halk Bankası Ge-
nel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı 
Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sa-

natkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Genel Başkanı Abdulkadir Ak-
gül ve Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü 
Erdal Erdem katıldı.

TARIMSAL ÜRETİMİN HER 
AŞAMASINDA VARIZ

İmza töreninde konuşan Tarım Kredi Ge-
nel Müdürü Aydın, Kooperatif Market’in yıl 
sonu itibarıyla 81 il 500 ilçede olmak üzere 2 
bine yakın şubeye ulaşacağını söyledi. Tarım 
Kredi’nin perakende sektöründe yer almasıy-
la ilgili yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu 
kaydeden Aydın, “Tarım Kredi, 18 şirketi ve 
yaklaşık 20 bin çalışanı bulunan büyük bir 
grup. 800 bin ortağı bulunan bir çiftçi kuru-
luşu. Uçtan uca, yani tarımsal üretimin her 
aşamasında yer alan, bunu Türkiye’de yapan 
tek kurum. Ortaklarımıza ekim döneminden 
hasat sonrasına kadar tüm üretim ve ürün de-
ğerlendirme aşamalarında destek veriyor; çift-
çilerimizin üretime dair ihtiyaç duydukları to-
hum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makine, 
sulama sistemleri, sera örtüsü ve sigorta gibi 
girdilerin tamamını temin ediyoruz. Hasat 
sonrasında onların ürettiği çıktıları alıyor, bir 
kısmını kendi tesislerimizde bir kısmını da iş 
ortaklarımızla nihai ürüne çevirip piyasaya arz 
ediyoruz. Dolayısıyla bizim kendi satış kanal-
larımızın olması gayet doğal bir süreç.” dedi.

6 İLDE PİLOT UYGULAMA 
BAŞLADI

Tarım Kredi’nin daha çok tüketiciye ulaşa-
bilmek amacıyla iş ortakları edindiğini kayde-
den Aydın, “Ürünlerimizi bakkallar aracılığıy-

la da vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. 
Bu hem bakkal esnafımız için uygun fiyatlarla 
mal tedarik etme fırsatı oluşturacak hem de 
bizim bir takım maaliyetleri aşağıya çekerek 
fiyatlarımıza yansıtmamıza olanak sağlaya-
cak. Tarım Krediye ulaşamadım sorununu 
da ortadan kaldırmış olacağız. İlk aşamada 
pilot 6 il seçtik fakat bütün illere yayılacağız. 
Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve 
Ankara’da başlayacak olan projemizde, pilot 
uygulama dahilinde 250 adet bakkala bayilik 
verilecek. 2023 yılı içerisinde gelişmekte olan 
depo ve lojistik ağımıza uygun illerde KOOP-
BAKKAL ile asgari bin noktaya ulaşmayı he-
defliyoruz” şeklinde konuştu. 

132 ÇEŞİT ÜRÜN 
VERİLECEK

KOOPBAKKAL’a katılan bakkalların nor-
mal gündelik işlerine müdahil olunmaya-
cağının altını çizen Aydın, “Bakkallarımız 
bir rafını bize ayırmış olacak. Onlara kendi 
marketlerimizde de satılan yaklaşık 132 adet 
temel tüketim maddesini vereceğiz. KOOP-
BAKKAL’a başvurular elektronik ortamdan 
olacak. Faaliyet süresi en az 5 yıl ve çalışma 
ruhsatı kendisi ya da eşi üzerinde olan, dük-
kanları 75 ila 150 m2 arasında olan ve tek 
şubeli olan bakkallarımız elektronik olarak 
başvuru yapabilirler. Değerlendirmelerimizi 
pilot illerdeki Bakkallar Odası ile müştere-
ken yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Kooperatif Market KOOPBAKKAL ile büyüyecekKooperatif Market KOOPBAKKAL ile büyüyecek
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, daha 
çok tüketiciye ulaşabil-
mek ve bu doğrultuda 
yeni iş ortakları edinmek 
amacıyla geliştirdiği 
KOOPBAKKAL düzenle-
nen tanıtım toplantısıyla 
kamuoyuna duyuruldu. 
Yeni uygulamayla Tarım 
Kredi Kooperatifi ürün-
leri bakkallarda da 
satılabilecek.
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500 BİN LİRAYA KADAR 
KREDİ İMKANI

Ülkenin kararlı politikalarla büyümeye 
devam ettiğini aktaran Halk Bankası Genel 
Müdürü Osman Arslan, “Kaliteden ödün ver-
meden üretilen ürünlerin uygun fiyatlarla 
halkımıza sunulması hedefiyle uygulamaya ko-
nulan girişimci ve esnafı merkeze alan KOOP-
BAKKAL ile bankamızın önemli paydaşlarına 
destek vermeyi amaçlamaktadır.” dedi.

Arslan, bankaya finansal destek için başvu-
ranlara, raf alımı, tadilat harcamaları ile yazar 
kasa alımları için 200 bin lira, Tarım Kredi’den 
alınacak ürünlerin finansmanı için ise kapalı 
devre çalışan 300 bin liralık kredi kartı olmak 
üzere toplamda 500 bin liraya kadar kredi im-
kanı sağladıklarını söyledi.

Kredi kartı kullanmak istemeyenler için in-
ternet ortamından dijital destekli finansman 
imkanı sunacaklarına işaret eden Arslan, “Es-
naf Kredi Kefalet Kooperatifleri kapsamında 
kredi kullanan bakkal esnafımız yıllık yüzde 7,5 
faiz ile finansman sağlayabilecek, bu kapsamda 
üye olmamış olan ya da başka bir şekilde bu 
finansmana erişmeye ihtiyacı olan esnaflarımı-
za ise 24 aya kadar sabit oranlı yıllık 11,75 faiz 
oranında finansman desteği sağlamış olacağız.” 
diye konuştu.

“TÜM PAYDAŞLAR ELİNİ 
TAŞIN ALTINA KOYDU”

TESK Genel Başkanı Palandöken ise yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Tarım Kredi Koo-

peratifleri üzerinden piyasanın arz talep denge-
sinin sağlanması amaçlandı. Tüm paydaşlar elini 
taşın altına koydu. Finans konusunda bildiğiniz 
üzere Halk Bankası yine aynı şekilde Kredi Ga-
ranti Fonu ile TESK olarak bizler bu protokolün 
imzalanmasında değerli Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdürü ile bir araya geldik. Tabi 
önemli olan bunun saha çalışmalarıydı. Esnafın 
sorununu nasıl çözeriz konusunda uzunca bir 
mutfak çalışması yapıldı. Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katkısı ile 
“Hadi yapalım” denildi. Bu dükkanlar olacak ki 
nihai tüketiciye bu ürünler ulaşsın. Tabi sizler 
de fedakârlık yapacaksınız. Bu ürünler sizin en 
çok sattığınız ürünler. Bu olayın arka perdesin-
de; devlet, esnaf ve aradaki kurumlar var. Sayın 
Cumhurbaşkanımız esnaf için gereken her şey 
yapılacak dedi. Bugün bu protokolde emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum.”
REKABET AÇISINDAN ÖNEMLİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Ke-

falet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
Başkanı Abdülkadir Akgül ise “Esnaf ve sanat-
karların büyük marketlerle rekabet edebilmesi 
amacıyla yıllarca mücadele edildi. Bu proje es-
nafın işini elinden almak değil, büyük market-
lerle mücadele etmesini sağlayacak bir çalışma. 
Bu açıdan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Şartları taşıyan ve talep eden bütün bakkallar 
bu krediye ulaşabilecek. Ayrıca zarar eden bak-
kalın kredisini biz ödeyeceğiz.” diye konuştu.

Tanıtım toplantısında konuşmaların ar-
dından protokol imzalandı. 

Kooperatif Market KOOPBAKKAL ile büyüyecekKooperatif Market KOOPBAKKAL ile büyüyecek
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri (Tarım Kredi) bu yıl Ekim 
itibarıyla 10,5 milyar lira de-

ğerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı 
gerçekleştirirken, 31 bin üreticiyle 3,7 
milyar lira değerinde 406 bin ton söz-
leşmeli üretim yapıldı.

Tarım Kredi çiftçilerin kredi ve ta-
rımsal girdi ihtiyaçlarının hızlı ve uy-
gun şekilde karşılanması kapsamında 
çalışmalar yürütüyor.

21 MİLYAR LİRAYA 
YAKIN TARIMSAL 

KREDİ 
Tarım Kredi tarafından 2021’de toplam 

11 milyar 36 milyon lira tarımsal kredi 
kullandırıldı. 2022 yılı ekim ayı itibarıy-
la ise 20,7 milyar liraya yakın tarımsal 
kredi kullandırıldı. Sıfır faizli hayvancılık 
kredisi kapsamında ise 2021 yılında 1,5 
milyar lira ve 2022 yılı ekim ayı itibarıyla 
2,4 milyar lira kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararları çerçeve-
sinde sözleşmeli üretimin yaygınlaştı-
rılması amacıyla mevzuat düzenleme 
çalışmaları devam ederken mevcut 
durumda sözleşmeli üretime yönelik 
olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince sözleşmeli üretime 
düşük faizli kredi desteği sağlanıyor. 
Bu kapsamda, sözleşmeli üretim yap-
tıran gerçek veya tüzel kişilere yüzde 
50-80 arasında indirim oranlarında 
100 milyon lira üst limite kadar düşük 
faizli kredi kullandırılıyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko-
operatiflerince kanatlı sektöründe da-
mızlık yetiştiriciliği yapacaklara hem 
yatırım hem de işletme kredilerinde 
yüzde 75, ticari kanatlı yetiştiriciliği ya-
pacaklara yatırım kredilerinde yüzde 
55, işletme kredisinde yüzde 80’e varan 
faiz indirimli kredi sağlanıyor.

 3,7 MİLYAR 
DEĞERİNDE 

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM 
YAPILDI

Tarım Kredi tarafından geçen yıl 3,3 
milyar lira değerindeki 1,1 milyon ton 
ve bu yıl Ekim ayı itibarıyla 10,5 milyar 
lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün 
alımı gerçekleştirildi.

Sözleşmeli üretim kapsamında, bu 
sene Ekim ayı itibarıyla, 31 bin 831 
üreticiyle 2,1 milyon dekardan 3,7 
milyar lira değerinde 406 bin ton üre-
tim yapıldı.

Tarım Kredi çiftçilerdenTarım Kredi çiftçilerden  
10 ayda 10,5 milyar liralık ürün aldı10 ayda 10,5 milyar liralık ürün aldı

Ekim ayı itibarıyla; Tarım Kredi tarafından 10,5 milyar lira değerinde 1,4 milyon ton ürün alımı yapıldı. Söz konusu 
10 aylık dönemde 31 bin 831 üreticiyle gerçekleştirilen sözleşmeli üretim tutarı 3,7 milyar liraya ulaştı. 
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansının (BEBKA) deste-
ğiyle Beşevler köyünde kurulan 

tesiste, ilçede yılda 10 bin ton üreti-
len ayvalardan yapılan lokumlar 400 
gramlık kutularda satışa sunuluyor.

Tesiste çalışan 20 kadının ge-
çimini sağladığı Osmaneli ayva 
lokumunun pazar payı, geçen yıl 
Türk Patent ve Marka Kurumun-
ca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret 
tescil belgesinin verilmesiyle arttı.

İç piyasada Tarım Kredi Koo-
peratif Marketlerinde tüketiciyle 
buluşturulan ayva lokumu, bu yıl 
Almanya ve Hollanda’dan alıcı 
buldu. Daha önce yurt içi tüketim 
için 1 milyon kutu olan üretim, dış 
pazarda talep oluşmasıyla 2 milyon 
kutuya çıkarıldı.

YENİ HEDEF 
AFRİKA ÜLKELERİ

Osmaneli Belediye Başkanı Mü-
nür Şahin, ayvanın 3 bin tonunun 
Almanya, İngiltere, Hollanda ve Bel-
çika başta olmak üzere Avrupa ülke-
lerine pazarlandığını söyledi.

Şahin, ayvanın yanı sıra ilçenin 
önemli bir ürünü olan ayva lokumu-
na talebin fazla olduğunu söyledi.

Şahin, Osmaneli ayvasının ünlü 
gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahat-
namesi’nde de geçtiğini belirterek, 
“Özellikle yurt içi ve dışında pa-
zarlama sorunu yaşamadan teslim 
ediyoruz. İnşallah ilerleyen dö-
nemde bu rakamı çok daha yukarı-
lara çekerek çiftçiye ve üreticimize 
daha fazla katkı sağlarız.” dedi.

İhracatta yeni hedeflerinin Af-
rika pazarı olduğunu dile getiren 
Şahin, sağlam bağlantılar kurarak 
sürdürülebilir sevkiyat gerçekleş-
tirmek istediklerini kaydetti.

Ayva lokumunu katkısız, doğal 
ürettiklerini aktaran Şahin, “Pan-
demi sonrası doğal ürünlere karşı 
çok büyük ilgi var. İnşallah ayva 
lokumu üretimimiz pazar payını 
artırarak devam edecek. Ayva lo-
kumu hem istihdam hem üretim 
hem de ihracat anlamında ülkemi-
ze döviz kazandırıcı bir ürün hali-
ne gelecek.” diye konuştu.

 İlçedeki üreticilerden alım yapa-
rak fiyatları yukarı çekip ekonomi-
ye katkıda bulunduklarını vurgu-
layan Şahin, ayrıca ayvayı işlenmiş 
ürün haline getirdikleri için katma 
değer kazandırdıklarını ifade etti.

Osmaneli’nin Osmaneli’nin 
ayva lokumuna ayva lokumuna 
Avrupa’dan Avrupa’dan 
yoğun ilgiyoğun ilgi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediyeye ait te-
siste 8 yıldır üretilen coğrafi işaret tescilli ayva 
lokumu Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor.
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Adıyaman merkez ve ilçelerinde ceviz popülasyonunu 
artırmak amacıyla Adıyaman Valiliği himayesinde 
‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ çerçevesinde çiftçile-

re 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı.
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin desteği ve Ta-

rım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonunda Tarım 
Kredi Kooperatifi bahçesinde gerçekleşen ceviz fidanı dağı-
tım programına Vali Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman İl 
Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.

Son yıllarda alternatif ürünlere yönelerek üretim desenin-
de büyük değişimlere giden Adıyaman’da valilik kentte tarı-
mın gelişmesi ve iklim koşullarına uygun ürünlerin yetiştiril-
mesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Merkez ve ilçelerdeki arazilerin katma değeri 
yüksek tarım ürünleriyle buluşturmayı hedefleyen Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, çiftçilerin birim alandan yüksek gelir 
elde edebilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönlendir-
mek amacıyla Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 
desteği ile Adıyaman merkezde 4 bin, Çelikhanlı çiftçilere de 
2 bin olmak üzere toplam 6 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıya-
man’da çiftçilerin alternatif ürünlere ve meyveciliğe olan ilgi-
sinin her geçen gün artığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, 
“Çiftçilerimizi desteklemeye yönelik Tarım ve Orman İl Mü-
dürlüğünün koordinesinde gerek İl Özel İdaresi olarak gerek-
se de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak destek 
veriyoruz. Çiftçilerimizin gelirini artırmak ve kırsal alanda 
yaşam standardını yükseltmek amacıyla bundan sonra da 
destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

 Çiftçiler ise yapılan desteklerden duydukları memnuniyeti 
dile getirerek Vali Mahmut Çuhadar’a ve diğer yetkililere te-
şekkür etti.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde 
ceviz popülasyonunu artırmak 
amacıyla Adıyaman Valiliği 
himayesinde ‘Meyveciliği Geliştirme 
Projesi’ çerçevesinde çiftçilere 
6 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Çiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldıÇiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Coğrafi işaretli 
Niksar cevizinde üretim 

2 bin 500 tona çıktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde son yıllarda yürütülen ça-
lışmalar sayesinde coğrafi işaretli ceviz ağacı varlığı 

350 bine, üretim ise yıllık 2 bin 500 tona ulaştı.
Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, 

bölgede özellikle 2018 yılından sonra Valilik ile diğer 
kurumların desteğiyle ceviz ağacı varlığını artırmak 
amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Niksar olarak Tokat’ın ceviz üretiminin yüzde 35’ini 
karşıladıklarını belirten Özdüzgün, “İlçemizde 350 bin 
ceviz ağacımız var, yılda 2 bin 500 ton ürün alıyoruz. 
Ceviz, Niksar ekonomisine önemli katkı sağlamakta-
dır. Coğrafi işaretli bir üründür. Niksar, önemli ceviz 
üretim merkezidir.” dedi

Özellikle Serenli bölgesinin ceviz üretimi açısından 
önemli olduğuna işaret eden Özdüzgün, “Serenli’de 5 
bin 500 dekar alanda 100 bin ceviz fidanı dikildi. Bu 
fidanlar ürün vermeye başladığı zaman sadece Seren-
li bölgesinde yılda 2 bin 500 ton ceviz üretimi olacak.” 
ifadesini kullandı.
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İmece Plastik, geliştirdiği 
özel formülasyon ile yüksek 

mekanik mukavemet, zorlu 
hava koşullarına dayanımı iyi 
ve uzun ömürlü olan plastik 
örtüyü piyasaya sunmakta-
dır. Karpuzluk örtüsü, soğuk 
havalarda meyvenin yetişti-
ricilik döneminde ısı artışı, 
erkencilik, toprakta nem ve 
suyu tutma, güneş ışığını bit-
ki altında meyvelere daha ve-
rimli ulaştırma, zararlı otlarla 
mücadele gibi faydaları saye-
sinde tercih edilmektedir. 

İmece Plastik, karpuzluk 
örtüsü ile piyasadaki mevcut 
sera üst örtülerine kıyasla 
ortalama dönüm başına yüz-
de 10-30 oranında toplanan 
mahsul verimini artırmayı 
hedeflemektedir.

Türkiye tarımında ekono-
mik önemi oldukça fazla olan 
karpuz, alçak tüneller altında 
doğrudan tohum ekimi ya-
pılarak veya fideyle yetişti-
rilir. Sıcak ve ılıman iklimde 
yetişen karpuz soğuklardan 
oldukça etkilenir. Bu bakım-
dan ilkbahar ve sonbahar 
arasında ancak uygun koşul-
larda, don ve şiddetli yağmur 
gibi hava olaylarından bitkiyi 
korumak için alçak tüneller 
altında yetiştirilir. Olduk-
ça uzun ve sıcak bir gelişme 
devresine ihtiyaç vardır. Açık 
karpuz yetiştiriciliğinde, 
ekim işleminden hasada ka-
dar ortalama 100 ila 120 gün 
gerekir. Örtü altında yetiştiri-
cilikte bu süre kısalarak 60 ila 
80 güne kadar düşer. İstenen 
mikroklima koşulları oluştur-
mak ve genç fideleri zararlı 
etkenlerden korumak ve er-
kencilik sağlamak amacıyla 
alçak seralar altında karpuz 
yetiştirilir.

Türk çiftçisinden aldığı 
güçle yüzde 100 yerli serma-
ye ile kurulan Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri iştiraki 
İmece Plastik A.Ş tasarım, 
teknoloji ve üretimi bir araya 
getirme noktasındaki başarı-
sıyla  1989 yılından bu yana 
Antalya’dan tüm dünyaya hiz-
met vermektedir. İmece Plas-
tik, bugün Türkiye’nin en ka-
liteli ve en güvenilir Polietilen 
Sera filmi üreticisi konumuna 
ulaşmıştır.

Seracılık, kültür bitkilerinin 
mevsimleri dışında iklime 
bağlı olmaksızın, yapay ge-
lişme ortamı yaratılarak ye-
tiştirilmesidir. Aynı zamanda 
örtü altı tarım, birim alandan 
daha fazla mahsul alınmasını 
sağlayan bir tarımsal üretim 
sistemidir. Ülkemizde örtü 
altı yetiştiricilik ekonomik 
anlamda olgunlaşmış, olduk-
ça önemli bir sektördür. Ta-
rım ve Orman Bakanlığı veri-
lerine göre; ülkemiz örtü altı 
varlığı bakımından dünyada 
ilk dört ülke arasında Avru-
pa’da ise İspanya’nın ardından 
ikinci sırada yer almaktadır. 
Ayrıca Türkiye’de 2019 yılın-
da 31 milyon ton sebze üretil-
miştir. Bu üretimin 23,2 mil-
yon tonu açıkta, 7,8 milyon 
tonu örtü altında üretilmiştir.

Teknolojik gelişmelerle ta-
rımda kullanılabilirliği gide-
rek artan seracılık, ülkemizde 
özellikle son 15 yılda büyük 
bir ivme ile büyümüştür. Sera 
alanlarının yüzde 85’i plastik 
örtü materyalinden oluşmak-
tadır. Son teknoloji ile üreti-
len Sera örtüsü altında yeti-
şen sebze ve meyveler, sağlıklı 
ve kaliteli ürünler olarak pi-
yasaya sunulmaktadır. 

Karpuzluk örtüsü, 
mahsülde erkencilik 
sağlıyor
Türkiye’nin en kaliteli ve en güvenilir sera 
örtüsü üreticisi İmece Plastik, karpuzluk örtüsü 
ile başta karpuz, kavun üretimi olmak üzere 
üretiminde erkencilik sağlamaktadır. Karpuzluk 
örtüsü ile mahsülde erkencilik sağlanırken diğer 
yandan yetiştirilen bitki; rüzgar, yağmur gibi dış 
etkenlere karşı kısmen korunmaktadır.
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Dünyada tropik ve subtropik iklim kuşağında yer 
alan 130’dan fazla ülkede ekonomik olarak muz 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde ise mikroklima 
olanaklarının daha uygun olduğu Mersin ilinin Ana-
mur, Bozyazı, Silifke, Erdemli (Limonlu, Kocahasanlı) 
ve Tarsus ilçelerinde yoğun bir şekilde üretilirken, An-
talya ilinin Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçele-
rinde,  Adana ilinin Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde 
ve Hatay ilinin Arsuz ilçesinde yaygın olarak muz üre-
tilmektedir.

Mutlaka Toprak Analizi
Bilinçli beslemenin temeli sayılan toprak analizleri ile 

toprakta bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayan 
bitki besin maddelerinin eksiklikleri belirlenir. Top-
rak 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. Ülke ve üretici ekonomisini 
doğrudan etkiler. 

Muz Bitkisinin Toprak İsteği
 Muz bitkisi genel olarak derin 

yapılı, drenajı ve su tutma kapasi-
tesi yüksek, havalanması iyi, pH 
seviyesi 6-7 arasında olan organik 
maddece zengin toprakları sever. 
Tuzluluğa karşı hassasiyet gösterir. 
Kumlu-tınlı ve milli-tınlı topraklar 
yetiştiriciliği için en iyi topraklardır.

Ülkemizde muz yetiştirilen top-
rakların genel olarak pH seviyeleri 6,5-8.5 civarında-
dır. Muz bitkisinin istediği optimum toprak pH’sı 6-7 
olup, ideal seviyelere çekebilmek amacıyla pudra şeke-
ri inceliğinde öğütülmüş toz kükürt uygulanmalıdır. 
Uygulanacak toz kükürt miktarı toprak bünyesine 

veya toprak analiz sonuçlarına göre değişmekle birlik-
te ortalama 60-70 kg/dekar olacak şekilde toprağa ka-
rıştırılarak verilebilir. Kükürt uygulaması 3-4 yılda bir 
tekrarlanmalıdır.

Muz Bitkisinde Gübreleme
Muz, toprakta yüksek oranda organik madde ister. 

Organik gübre toprak sıcaklığını yüksek tutarak sal-
kım oluşumundan hasada kadar geçen süreyi kısaltır 
ve fidelerin kışın soğuktan zarar görmesini engeller. Bu 
nedenle bakım öncesi Kasım-Aralık aylarında ya da 
bakım zamanı Ocak-Mart ayları arasında dekara 5-6 
ton iyi yanmış çiftlik gübresi verilmesi tavsiye edilir.

Azot
• Azot, muz bitkisinin büyümesi için en önemli 

unsurdur ve gereksinimi fazladır.
• Bitki büyümesi için gereken miktar açısından sa-

dece potasyumdan sonra ikinci sıradadır.
•  Azot eksikliği belirtileri hızlı bir şekilde ortaya 

çıkar ve kısa sürede tüm yapraklar etkilenir. 
•  Yapraklar soluk yeşil renkte, yaprak orta damarı, 

yaprak sapı ve yaprak kılıfları kırmızımsı pembe 
olur.

•  Ardışık yapraklar arasındaki mesafe, bitkiye “ro-
zet” görünümü vererek azalır. 

Fosfor
Muz bitkisinin fosfor gereksinimi, azot ve potasyu-

ma göre az olsa da fosfor oldukça önemli bir bitki besin 
maddesidir.

•  Fosfor muz kökleri tarafından genellikle orto-
fosfat (H2PO4) şeklinde alınan en önemli üç 
elementten biridir.

•  Fosfor sağlıklı rizom, kök ve hevenk oluşumuna 
yardım eder.

•  Fosfor çiçeklenme ve genel vejetatif büyümeye 
yardımcı olur.

•  Fosforun sağlıklı bir şekilde topraktan alınabil-
mesi için ortamda yeterli miktarda su ve organik 
madde bulunmalıdır. 

•  Fosforun tamamı onarma zamanı ve doğum (çi-
çeklenme) dönemleri arasında verilir.

Potasyum
Muz yetiştiriciliğinde verimi etkileyen en 

önemli bitki besin elementi potasyumdur. 
• Muz meyve ve yaprakları çok yüksek 
potasyum içerir. 
•  Hasat edilen hevenklerde topraktan 
alınan ve tarladan kaldırılan potasyum 
miktarı çok yüksektir. 
• Bu nedenle, potasyum seviyelerinin 
yüksek olduğu düşünülen topraklarda bile 
muz iyi bir potasyum gübrelemesi gerektirir.

•  Potasyumun yarısı onarma ve doğum başladığı 
döneme kadar, diğer yarısı ise hevenk oluşumu 
ile hasat arasındaki dönemde meyve gelişme sü-
resi içerisinde verilir. 

• Potasyumun verim ve meyve kalitesi üzerinde 
beklenen etkiyi yapabilmesi için, gelişme orta-
mında yeterli düzeyde azotun bulunması gerek-
mektedir.

Kalsiyum
• Bitkilerde kalsiyum güçlü bir yapı için gereklidir. 

• Kalsiyum, hücre bölünme-
sinde ve yaprak, meyve ve kök uçla-
rında büyümede önemli bir rol oy-
nar.
• Bitki hücre duvarlarını güç-
lendirir, ısı stresine ve hastalıklara 
karşı korumaya yardımcı olur ve di-
ğer besin maddelerinin alınmasına 
yardımcı olur.

Çinko
•  Çinko eksikliği muzda çok 

yaygın bir sorundur.
•  Besin kaynağı olarak ana 

bitkiye sahip olamayan genç 
bitkilerde daha fazla görülür.

•  Hevenkteki taraklarda kü-
çük bükülmüş parmakları 
vardır.

•  En karakteristik özelliklerden 
biri muz meyvelerinin açık yeşil ucu vardır.

•  Bitki büyümesi yavaşlar ve bodur görünüm alır.
Magnezyum
• Mg klorofil molekülünün yapısında hayati öne-

me sahiptir.
• Fosfor alımını ve taşınmasını düzenler.
• Bazı enzimlerin için aktivatör olarak görev yapar.
• Fotosentez, karbonhidrat mekanizması, nükleik 

asit sentezi ve karbonhidratların yapraklardan 
bitkinin aşağı kısımlarına taşınması için gerek-
lidir.

Taban Gübrelemesi
13.24.12+(10SO3)+ME dengeli ve zengin içeriği ile 

muz bitkisi için ideal besin kaynağıdır. Yapısında azot, 
fosfor ve potasyum yanı sıra ürün miktarının artması-
na etki eden kükürt, hormon faaliyetlerini düzenleyen 
çinko gibi elementleri de ihtiva eder. 

Tablo 1: Muz Bitkisinde Taban Gübreleme Önerisi

Muz yetiştiriciliğinde damla sulama uygulamalarını, 
Türkiye’nin ilk bitki besleme mobil uygulaması olan 
Gübretaş EGP’den öğrenebilirsiniz.

Türkiye’de muz yetiştiriciliği
HAZIRLAYAN
HAZIRLAYAN

Serhat Hüseyin ÇETİNSerhat Hüseyin ÇETİN

GÜBRETAŞGÜBRETAŞ
 Ziraat Yüksek  Ziraat Yüksek 

Mühendisi Mühendisi 

 GÜBRE CİNSİ              UYGULAMA ZAMANI        UYGULAMA MİKTARI
     (kg/da)

                           

                   

Dünyada tropik ve subtropik iklim kuşağında yer alan 130’dan fazla ülkede ekonomik olarak muz yetiş-
tiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde ise Mersin, Antalya, Adana ve Hatay illerinde muz üretilmektedir.

Muz Bitkisinin Botanik Şeması

Potasyum Sülfat Granül
13.24.12+10(SO3)+ME
Magsul
Turkan Kükürt
Çinko Sülfat

100-150
50
50

60-70
5

Bakım-onarım zamanı 
vya ilk dikim zamanı






