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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

ÜRETİCİNİN YÜZÜ
TARIM KREDİ
İLE GÜLDÜ
§

Ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini sürdüren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, salçalık domateste 6 bölgede sözleşmeli üretim kapsamında 85 bin ton ürün
alımına başladı.

§

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
Dr. Fahrettin Poyraz, “Piyasada bu yıl salçalık
domates fiyatları üretici açısından düşük seyretmesine rağmen sözleşme taahhütlerimizden taviz vermedik.” dedi.

§ 6’da

Tarlalar uydudan
takip edilebilecek

§ TARKİP (Uydu Tarla Takip Sistemi) ile tarladaki

ürünlerin; gelişim, sağlık, su ve ilaç durumları
harita üzerinden takip edilebilecek.
§ 12’de

Tarım Krediden
online eğitim atağı

§ Türkiye

Tarım Kredi Kooperatifleri dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 bin
personeline uzaktan eğitim verecek.
§ 4’te

Ürün alımları
devam ediyor

§ Türkiye genelinde hububat hasadı neredeyse tamamlanırken, Tarım Kredi Kooperatifleri ürün
§ 10’da
alımlarına tüm hızıyla devam ediyor.
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Tarım Kredi, Malazgirt Zaferi kutlamalarında
C

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.

umhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular
Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl
dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde
etkinlikler düzenlendi. “1071 Sultan Alparslan
Ahlat Otağı”nın kurulduğu Çarho mevkisinde
düzenlenen etkinliklerde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programlarında Türkiye’nin dört bir tarafından
ve Türk dünyasından katılımcıların iştirak
ettiği Anadolu’nun Fethi 1071 adlı programda, Tarım Kredinin faaliyetlerinin tanıtıldığı
stant büyük ilgi gördü. Malazgirt Zaferi’nin
949. yıl dönümü kutlama programı Kur’an-ı
Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı platformda, “1071
Malazgirt, Kutsal Miras 1071, Kutlu Yürüyüş

mı) sağdıç atışması gibi geleneksel etkinlikler
düzenlendi. 20 geleneksel el sanatları atölyesi
ile Ahlat esnaf ve sanatkarlarının yer aldığı
etkinliklerde kök börü, atlı cirit gibi geleneksel sporlar ve atlı okçuluk gösterilerine de ev
sahipliği yaptı. Okçuluk deneyimleme alanlarının kurulduğu alanda ziyaretçiler, yay-deriok, hat atölyelerine de katıldı

SELÇUKLU SANCAĞI
HEDIYE EDILDI

2071” yazısı ile tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayrakları yer aldı. Konuşmalardan
önce Jandarma Mehteran Birliği konser verdi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde tematik çadırın kurulduğu programda toy temsilleri, beşik toyu,
gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adı-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
etkinlik alanındaki han çadırını ziyaret etti.
Erdoğan ve beraberindekiler burada geleneksel müzik dinletisinde eşliğinde, sohbet etti.
Daha sonra gösteri alanına geçen Erdoğan,
Altay Atlı Okçuluk Kulübü’nün gösterilerini
izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Beyoğlu
Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı
Haydar Ali Yıldız tarafından Selçuklu Sancağı takdim edildi. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Genel Müdür Poyraz Ankara Bölgede incelemelerde bulundu
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, Ankara Bölge Birliğini ziyaret etti.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Can
ile birlikte Ankara Bölge Birliğine ziyaret
gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.
Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyeleri
ve denetçileri ile bir araya gelen Genel
Müdür Fahrettin Poyraz, bölge birliği
faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde
bulundu.
Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz,
Ankara Bölge Birliği ziyareti kapsamın-

da Bölge Birliği personeli ile görüşerek
Bölge Müdürü Vejdi Yiğit’ten faaliyetler
hakkında bilgi aldı.
Poyraz, daha sonra Ankara Bölge Birliğine bağlı Akyurt, Çubuk, Sirkeli ve Bağlum Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret
ederek, ortak ürünleri değerlendirilmesi
kapsamında yapılan ürün alımı çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın bölge ziyaretine İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa ve Özel
Kalem Müdürü Sinan Baysal eşlik etti.
Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Fahrettin POYRAZ
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

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

Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
Funda SADAY - A.C. Erdem AKSU
İstihbarat : 				
Harun ÇELİK
			

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
TEKİRDAĞ Fatih DURAN		
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
BALIKESİR Erdal EROĞLU		
SAMSUN Tayfun KAÇAR
SAKARYA Esat Erdem YÜKSEL
TRABZON Murat MERT		
İZMİR
Mahinur ŞAH
Bahadır KASAP
ERZURUM Erol UTGULU
KÜTAHYA Emrah BASTI
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA
ANTALYA Özer EMİR
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN
KONYA
Ersin ŞENOL		
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE
KAYSERİ Semih Salih ÖZER

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Kadiriye DURSUN
Aziz TUĞRA

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.
Merkez M. 29 Ekim C. İhlas
Plaza No:11/A 4134197
Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00
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Tarım Kredide “yeni normal”
dönemi için online eğitim atağı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Eğitim Müdürlüğü ile Tarnet Akademi arasında kurum personeline
yönelik online eğitim verilmesi ve
iş süreçlerinin verimini artıracak
teknolojiler geliştirilmesi amacıyla
iş birliği protokolü imzalandı.

Ü

lke tarımının öncü kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımda ve dünyada yaşanan teknolojik değişimi
takip etmek ve bu alanda yol gösterici olmak amacıyla dijital
dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla kurum
bünyesinde ve iştiraklerde görev yapan yaklaşık 6 bin personele uzaktan eğitim yöntemiyle dersler verilecek.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü
ve Tarnet Akademi arasından imzalanan protokol kapsamında çalışma ortamları, mevcut iş süreçlerinin verimini
artıracak teknolojiler ve yetkinlikler ile donatılacak.

“ROL MODEL OLMAK ISTIYORUZ”
Protokol imza töreninde konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
imzalanan protokolle kooperatiflerin bireysel gelişim,
mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarının online olarak karşılayacağını söyledi.
Kurum olarak girdi temininden ürünlerin değerlendirilmesine kadar tarımsal üretimin her noktasında görev
aldıklarına işaret eden Poyraz, “Tarım Kredi 17 Bölge
Birliği, 1.622 Kooperatifi, 195 Hizmet bürosu, 17 şirketi ve 850 bin ortağı ile Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi.
Tarım sektöründe kooperatifçilik denince akla gelen kuruluş. Tarım Kredi, Anadolu’nun her köşesinde çiftçiyle
temas halinde olan, bununla birlikte 82 milyon vatandaşımıza da kaliteli gıda tedariği anlamında dokunan bir
kurum. Bu nedenle de mevcut tecrübelerimizi, gelişen
teknik ve teknolojilerle desteklemek, hatta bu bilgi ve
teknolojiyi daha ileri taşımak önceliğimizdir. İmzaladığımız protokolle de çalışanlarımızın bilgi ve donanımını
güncelleyip, tazeleyeceğiz. Tarım sektöründe mevcut faaliyetlerimizin yanında örnek olmayı, rol model olmayı
hedefliyoruz” dedi.

“KURUMUMUZUN IHTIYAÇLARINI
BELIRLEDIK”
Tarım Kredi olarak yeni dönemde iş gücü planlaması
yapılabilmesi ve risklerin azaltılması için birçok çalışma
modelini değerlendirdiklerini belirten Poyraz, “Eğitim
konusu bizde süreklilik arz eden bir husus. Herhangi
bir mazeret ortaya konmaksızın devamının sağlanması
gerekiyor. Aslında bizim için kriz gibi gözüken pek çok
olayın sürecin aynı zamanda kendi içinde fırsatlar barındırdığını da görebilmemiz gerekiyor. Pandemi süreci

bize eğitimin şeklinin değişerek de olsa, hatta daha verimli olarak sürdürülebileceğinin farklı yolları olduğunu
gösterdi. Eğitimlerde dijital platformları kullanmanın
hem zaman hem de diğer kaynaklar açısından ciddi kazanımları olduğunu gördük.
Bu anlamda kurumumuzun ihtiyaçlarını belirledik.
Türkiye’de vakaların görülmesinden hemen sonra, ekosistemimizin tamamına yakınını çok kısa süre içerisinde
uzaktan çalışma modeline geçirdik. Hızlı kararlarımız,
sistemimizin kesintisiz faaliyetlerine devam etmesini
ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için kurumumuza büyük avantajlar sağladı. Bu durum, yakın geçmişte
teknolojimize ve altyapımıza yaptığımız yatırımların ne
kadar yerinde olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.
İşte tam bu aşamada, tüm iş dünyasını, tarım sektörünü ve finansal piyasaları bekleyen yeni zorunluluklara
uyum sağlamak ve personellerimizin donanımını artırmak için, yeni dönemin ihtiyaçları doğrultusunda personellerimizin multidisipliner bakış açısı ve hızlı adaptasyon yetkinliklerini geliştirmek için kişisel, mesleki
ve teknik eğitimleri online olarak vermenin gerekliliği
ortaya koyduk.
Bir yandan çalışma modelimizi değişen koşullara entegre ederken, diğer yandan da çalışanlarımızın bu koşullarda oluşabilecek sorunları kolay ve verimli olarak
aşmalarını sağlamak için online eğitimlerin sonucunda
teorikten pratiğe geçirerek, gerekli tedbirleri almış oluyoruz” diye konuştu.

98 AYRI EĞITIM BAŞLIĞI
BELIRLENDI
Dijital eğitimlerin, kurum personelinin iş yapma
kültürünü geliştireceğini kaydeden Poyraz şu ifadeleri
kullandı:
“Tarım Kredi olarak geçmiş dönemde personel
eğitimleriyle ilgili olarak belli periyotlarda farklı eğitim programları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
Ama pandemi süreciyle birlikte alışkanlıkların da

pandemiye paralel şekilde değişmesiyle, bunu kendi
kurumumuz açısından, personelimiz açısından fırsata
dönüştürme anlamında böyle bir proje çalıştık. Bugün
attığımız imza ile projemiz başlamış olacak. Yaklaşık 6
bin personelimize ulaşacak. Başlangıç olarak 98 başlık
üzerine oturmuş olsa da alt başlıklara baktığımız zaman çok sıradışı başlıklar da var. Personelimiz burada
ilgi duyduğu her konuyla alakalı olarak bir eğitim alanı
bulacak. Tarım Kredi olarak biz, ülke sathına yayılmış,
özellikle çalışan personelin önemli bir kısmı taşrada
görev alan bir yapıyız. Arkadaşlarımızın bu çalışmayla
eğitimde kendilerini yenileme, geliştirme anlamında
bu hizmeti ayaklarına kadar götürmüş olacağız.”

“TARIM KREDI BÜYÜK BIR OKULA
DÖNÜŞÜYOR”
Tarnet Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da bir yıl süreyle toplamda Merkez Birliğinde 4 bin 800 kullanıcı,
1.200 de holding ve iştirakler olmak üzere toplam 6
bin kullanıcının bu sistemden yararlanacağını söyledi.
“Yaklaşık bin eğitimin içerisinden 98 eğitim seçildi”
diyen Yılmaz, şöyle konuştu: “Bunlar genel hukuk,
muhasebe, pazarlama, satış teknikleri, finans, mesleki gelişim, zaman yönetimi, stres yönetimi teknikleri
gibi birçok özel eğitim seçildi. Ama bunun dışında
aslında burada canlı sınıf ortamı, yani eş zamanlı
birden fazla sınıfta ders yapma imkanı da doğuyor.
Ayrıca etkileşimli eğitim hazırlama, bu platformla
birlikte eğitimlerde hazırlanabiliyor olacak. Kendi
eğitimimizi de hazırlayıp, buraya koyacağız. Aslında
bir kariyer yolu da sağlıyor olacağız. Bu platform bu
iş için bir başlangıç. Kendi içeriğimizi oluşturdukça,
çok daha iyi olacak. Pandemi sürecinde özellikle, evden daha fazla çalışma olabilir. Tarım Kredi bir okula
dönüşüyor diyebiliriz. Bu kültürü oluşturabilirsek,
tüm Tarım Kredi ekosisteminde faydalı olur diye düşünüyorum.”
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Tarım Kredi ortaklarının yanında
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Manisa’da meydana
gelen orman yangınında ev ve ahırları hasar gören
ortaklarına yardım eli uzattı. Tarım Kredi Yemin katkılarıyla
19 üreticiye yem yardımı yapıldı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında
ev ve ahırları büyük hasar gören ortaklarını yalnız bırakmadı. İzmir Bölge Birliğine bağlı 736 Sayılı Ahmetli Tarım Kredi Kooperatifi çalışma alanında bulunan
Hacıkösele ve Bahçecik mahallelerinde
üreticilik yapan 19 çiftçiye, Tarım Kredi
iştiraki Tarım Kredi Yem’in katkılarıyla
250 çuval yem yardımı yapıldı.

Manisa Milletvekili Tamer Akkal,
Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım,
Manisa Tarım Orman İl Müdürü Metin
Öztürk, Tarım Kredi Yem Denizli Şube
Müdürü Cem Karataş, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, mahalle muhtarlar ile Ahmetli Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri evleri hasar gören çiftçileri
ziyaret etti.

Gübretaş faaliyet raporuna
uluslararası 4 ödül

GÜBRETAŞ’ın bu sene yayınlanan
faaliyet raporu, uluslararası iletişim tasarımı ödül platformlarından ARC Awards ile LACP Vision
Awards değerlendirmelerinde toplam 4 altın ödülün sahibi oldu.

G

ÜBRETAŞ’ın bu yıl 25 Haziran’da yapılan 68. Olağan Genel Kurul toplantısı için yayına hazırlanan 2019 Faaliyet
Raporu, uluslararası iki tasarım yarışmasında da ödüle
layık görülerek, toplam 4 altın ödül kazandı.
“Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen ve bağımsız ödül değerlendirme kuruluşu MerComm tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen uluslararası ARC
Awards’ın 76 ülkeden yapılan 5 bine yakın başvuru arasından yaptığı değerlendirmede, GÜBRETAŞ’ın faaliyet

raporu tarım sektörü kategorisinin en iyisi seçilerek altın
ödüle layık görüldü. Dünyanın önde gelen yıllık rapor
yarışması ARC Awards’ta GÜBRETAŞ’ın raporu ayrıca iç tasarım ve illüstrasyon kategorilerinde 2 ayrı altın
ödülün daha sahibi oldu.
Halkla ilişkiler alanında önde gelen ödül platformlarından LACP (Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği)
tarafından düzenlenen 2020 Vision Awards değerlendirmesinde de sektör kategorisinde ödüle layık görülen

GÜBRETAŞ’ın faaliyet raporu, bölgesel sıralamalarda
ise üst basamaklarda yer aldı. Tasarım, görseller, finansal verilerin kullanımı, yönetici mesajı ve rapor kurgusu
gibi farklı puanlama kriterlerinin bulunduğu yarışmada GÜBRETAŞ’ın yayını, birçok kategoriden tam puan
alıp 100 üzerinden 98 puan toplayarak bu yarışmada
altın ödülün sahibi oldu. GÜBRETAŞ’ın kurumsal yayını, LACP tarafından “Türkiye’nin En İyi İlk 10 Raporu” arasında gösterilirken, aynı zamanda Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika (MENA) bölgesinden katılımcıların
değerlendirildiği sıralamada ise “En İyi 25 Faaliyet Raporu” arasında yer aldı.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ
Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Şirket olarak son
yıllarda ortaya koyduğumuz dinamik iş anlayışımızı,
kurumsal bütünlük çerçevesinde finansal raporlamalarımıza da yansıtıyoruz. Bu amaçla şirketimizin kuruluş
misyonu olan ‘verimlilik’ konusunda yaptığı çalışmalara da dikkat çeken sunuşuyla 2019 Faaliyet Raporu’nun,
hem görsel tasarım hem de kurgu yönüyle uluslararası
platformlarda 4 ayrı altın ödül kazandırması oldukça sevindirici” dedi.
Bu yıl “Gelişimin ve Büyümenin Anahtarı: Verimlilik”
mottosuyla yayınlanan GÜBRETAŞ faaliyet raporunun
tasarımı Graffiti tarafından yapılırken, raporda yer alan
illüstrasyonlar ise İspanyol sanatçı Juan Hernaz tarafından çizildi.
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“Üreticilerimize fiyat
avantajı sağladık”
Ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini sürdüren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, salçalık domateste 6
bölgede sözleşmeli üretim kapsamında 85 bin ton ürün alımına başladı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin
Poyraz, “Piyasada bu yıl salçalık domates fiyatları üretici açısından düşük seyretmesine rağmen sözleşme taahhütlerimizden taviz vermedik.” dedi.

T

arım Kredi Kooperatifleri, 2020 yılı için
belirlemiş olduğu ürün değerlendirme ve
sözleşmeli üretim faaliyetleri kapsamında
ülkemizin farklı yörelerinde üreticilerimiz
ile sözleşmeli üretim gerçekleştirmek amacıyla protokol imzalayarak sözleşmeli ekim
yaptırıyor. Bu kapsamda sözleşmeli üretim
metoduyla üreticilerimiz tarafından üretilmiş olan sözleşmeli salçalık domateslerin
bu yıl da alımları gerçekleştirildi. Alım faaliyetlerini değerlendiren Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin
Poyraz, salçalık domates temini sağladığımız iştirakimiz Tarım Kredi Birlik A.Ş ile
işbirliğinde; Balıkesir Bölge Birliğimizde 10
bin, İzmir Bölge Birliğimizde 25 bin, Kayseri
Bölge Birliğimizde 5 bin, Sivas Bölge Birliğimizde 15 bin, Samsun Bölge Birliğimizde 10
bin, Konya Bölge Birliğimizde 20 bin olmak
üzere, toplamda 85 bin ton sözleşmeli salça-

lık domates alımına başlandığını ifade etti.
Üreticilerimiz ile yapılan sözleşmeler
doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Genel Müdür Poyraz, piyasada salçalık
domates fiyatlarının üretici açısından bu yıl
düşük seyretmesine rağmen sözleşme taahhütlerinden taviz vermediklerine dikkat
çekti. Poyraz şöyle konuştu:
“Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üreticilerimizin ürettiği ürünlerin pazara arzını
gerçekleştirmekle birlikte, sözleşmeli domates
üretiminde bu yıl Tarım Kredi Kooperatifleri
ile sözleşme imzalayan üreticimize verdiğimiz
fiyatlar piyasada sözleşmeli domates üretimi
yapan diğer firmaların fiyatlarının üzerinde
gerçekleşmiştir. Salçalık domateste piyasa fiyatlarında gerçekleşen düşüşlere rağmen Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme imzalayan üreticilerimizin domateslerini taahhüt
ettiğimiz fiyattan almaktayız.”

Domates üreticisinin yüzü Tarım Kredi ile gülüyor
T

ürkiye’de salçalık domates üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa
ovasında bu yıl aşırı yağış, don olayları ile
Mildiyo hastalığı sebebiyle üreticiler büyük
sıkıntı yaşadı. Hasatla birlikte fiyatın geri
çekilmesi üreticiye yeni sıkıntılar yaşatırken, sözleşmeli üretim yaparak ürünlerini

Tarım Kredi Kooperatifleri teslim eden
üreticiler anlaştıkları rakam üzerinden
paralarını alıyor. Hasat öncesi salça fabrikalarıyla kilosu 50 ile 55 kuruş arasında
anlaşan domates üreticisi, hasatın başlamasıyla birlikte fabrikaların fiyatlarını 35
kuruşa kadar düşürmesinden Tarım Kredi

Kooperatifleri sayesinde ortakları etkilenmedi. Manisa’da salçalık domates ve biber
yetiştiren Süleyman Türker, fabrikalar yüzünden üreticilerin büyük bir bölümünün
sıkıntı yaşadığını belirtirken Tarım Kredi
Kooperatifleriyle sözleşmeli üretim yapan
çiftçilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.
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GÜBRETAŞ yılın ilk yarısında
yükselişini sürdürdü

G

GÜBRETAŞ, 2020 yılının ilk yarısıyla ilgili
finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma
Platformu’da (KAP) açıkladı. Salgın sürecinde tarımsal üretimin aksamadan sürdürülmesi amacıyla özellikle gübre tedariki noktasında tüm imkanlarını seferber ederek
çiftçilere desteğini sürdüren GÜBRETAŞ’ın
bu zorlu dönemdeki operasyonel faaliyetlerinin başarısı, ikinci çeyrek finansal sonuçlarına da olumlu yansıdı.
ÜBRETAŞ, bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma
Platformu’da (KAP) açıkladı. Yatırımlarının
yanı sıra tarımda verimliliği artırmaya yönelik ürün ve hizmetleriyle sektördeki öncü
rolünü başarıyla sürdüren GÜBRETAŞ, ilk
çeyrekte olduğu gibi yılın ilk yarısı itibariyle
de operasyonel ve finansal yükselişini devam ettirdi.
Bu yıl Ocak-Haziran arasında çeşitli bileşimlerde 304 bin ton gübre üretimi gerçekleştiren GÜBRETAŞ, geçen yılın aynı
döneminde 1 milyon 80 bin ton olan katı,
sıvı ve toz gübre toplam satış miktarını ilk
6 ayda 1 milyon 129 bin tona yükseltti.
Bunun sonucunda GÜBRETAŞ’ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 2
milyar TL olarak gerçekleşirken, bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış
geliri geçen yılın aynı dönemine göre %5
artışla 2 milyar 683 milyon TL’ye ulaştı.
Bu sonuçlarla brüt kâr ve FAVÖK’te de
artış sağlayan GÜBRETAŞ’ın 30 Haziran
itibariyle ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem kârı ise 123,4 milyon TL

olarak gerçekleşti. Bilanço hakkında bir
değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel
Müdürü İbrahim Yumaklı, “Bu yıl tüm
dünyayla birlikte ülkemizin de ana gündemi olan salgın sürecinin başından itibaren
tarımsal üretimin devamlılığına dikkat
çektik ve buna kimyevi gübre girdisi yönüyle katkı sağlamak için büyük bir çaba
göstererek faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Salgına rağmen tarımsal üretimde
ilkbahar sezonu verimli şekilde tamamlandı. İklim koşullarının da genelde olumlu
etkisiyle tarım sektöründeki üreticiler bu
yıl verimli hasatlar yaparak, Türkiye’nin
gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli
rol üstlendiler” dedi.
Şirketin gösterdiği yüksek performansla
yılın ilk çeyreğini rekorla tamamladıklarını hatırlatan Yumaklı, “İkinci çeyrekte de
ilk çeyrekteki başarılı sonuçlarımızı devam
ettirdik. Böylece salgın nedeniyle alışılmışın dışında geçen 2020 yılının ilk 6 ayını
operasyonel ve finansal yükselişle tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz” diye konuştu.

“Bu zorlu dönemde GÜBRETAŞ’ın yakaladığı tempo, tarım sektöründeki emektar
üreticilerimizin verimli ve kaliteli ürünler
hasat etmesine katkı verirken bunun sonucunda vatandaşlarımızın her çeşit gıdaya
uygun koşullarda erişiminin devamlılığı
sağlanmış oldu. Diğer yandan ulaştığımız bilançoyla finansal paydaşlarımızı da
memnun eden bir tablo ortaya koyduk” diyen İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ’ın her
türlü zorluğa rağmen bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik saha faaliyetlerini de
aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Yumaklı,
saha faaliyetlerinin yanı sıra dijital kanallardan da üreticilere tarımsal danışmanlık
desteğinin verildiğine dikkat çekerek özellikle salgın döneminde üreticilerin EGP
(Etkili Gübreleme Programları) mobil uygulamasına ve üretici danışma hatlarına
oldukça ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Salgın sürecine rağmen GÜBRETAŞ’ın
bu yıl tesis yatırımlarını da gerçekleştirdiğine dikkat çeken Genel Müdür Yumaklı,
“Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle sene başında belirlediğimiz yatırım

hedeflerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda
Yarımca Tesisleri’nde başlattığımız liman
genişletme projesi ve diğer altyapı yatırımları devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz
kapsamında yeni nesil gübrelere yönelik
mikrobiyoloji laboratuvarımızı da tamamlayıp devreye aldık” dedi.
68 yıllık kurumsal tecrübesiyle GÜBRETAŞ’ın yakaladığı bu tempoyu yılın ikinci
yarısında da sürdüreceğini ve 2020 yılsonu
bütçe hedefleri doğrultusunda çalışmalara
devam edildiğini belirten İbrahim Yumaklı, “Küresel salgın sürecinde fedakarca bir
gayretle bahçe ve tarlada üretime devam
ederek bu topraklara emeğiyle değer katan çiftçilerimize bu vesileyle bir kez daha
şükranlarımızı sunuyoruz. Sonbahar ekim
sezonunun tüm tarımsal üreticilerimiz için
yılın ilk yarısı gibi verimli, bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyoruz. Biz de
GÜBRETAŞ olarak Türkiye genelindeki
tüm çalışanlarımızla, virüse karşı gerekli
tüm tedbirlere uyarak ülkemiz için çalışmaya ve tarım için değer üretmeye devam
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır “aga” güldürecek
T

ürkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırklareli’de geliştirilen ve verimliliği ile
dikkati çeken yerli mısır çeşidi “aga” ile üreticilerin yüzü
gülecek.
Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve
Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde
yürütülen “Trakya’ya mısırın agası geliyor” projesi kapsamında, Kırklareli’nin Armağan köyünde oluşturulan
demostrasyon sahasındaki çalışmalar sonucu, geliştirilen yerli mısır tohumunun, ithal çeşitlerine göre dekara
yaklaşık 6 ton daha fazla verim sağladığı tespit edildi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem
Özel, yerli ve milli mısır çeşitlerini bölgede arttırmak
için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
“Aga” ismi verilen mısır çeşidinin ithal mısırlara göre

verim ve kalitesinin yüksekliğiyle ön plana çıktığını aktaran Özel, üretici ve besicilerin yerli ve milli tohumlara
yönelmesini istediklerini belirtti.
Bazı ithal tohumlarda dekarda yaklaşık 4 ton verim
elde edildiğini anlatan Özel, ‘aga’ çeşidinde ise dekar başına yer yer 10 ya da 12 tonluk verimlerin gözlendiğini
aktardı. İthal tohuma göre geliştirilen yerli tohumun bir
çok avantajı olduğunu anlatan Özel, konuşmasına şöyle
devam etti:
“Yeni geliştirilen aga ismini verdiğimiz mısır çeşidinde ithal tohumlara göre yüzde 100 oranında bir verim
artışı var. Ekonomiye en büyük katkısı yerli ve milli olması. Dışa bağımlılığımızın olmaması çok büyük avantaj. Ayrıca besi hayvanlarının süt veriminde de yaklaşık
yüzde 10 verim artışı sağlıyor.”
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Arpa ve buğday alımları
devam ediyor
T

Türkiye genelinde hububat
hasadı neredeyse tamamlanırken, Tarım Kredi Kooperatifleri ürün alımlarına
tüm hızıyla devam ediyor.

ürkiye genelinde hububat alımı yapan
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,
arpa ve buğday alımlarında 365 bin
tona ulaştı. Alınan ürünün değeri ise
576 milyon lirayı geçti.
Kütahya Bölge Birliğine bağlı Altıntaş
Tarım Kredi Kooperatifi 5 bin tonluk
çelik silo depolama alanı ile bölgenin
hububat alımı konusunda en önemli
merkezi durumunda. 35 köyde üretim
yapan yaklaşık 750 çiftçiden ürün alımı
gerçekleştiren kooperatif, 5 bin ton ürün
karşılığı toplam 6 trilyon liranın üzerinde ortaklarına ödeme yaptı. Nakliyesi de
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından
yapılan ürünler tarlalardan alınarak çelik silolara boşaltılıyor.
Bölgede Çayırbaşı Tarım Kredi Kooperatifi ile birlikte alım yaptıklarını belirten Altıntaş Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürü Zafer Oğuz, “3 bin tondan fazla
makarnalık ve ekmeklik buğday, bin 500

tondan fazla yemlik arpa ve sözleşmeli üretim olarak da 50
ton yulaf aldık. Makarnalık ve ekmeklik buğdayı TK Birliğe
veriyoruz. Cumartesi-Pazar da bütün personelimizle birlikte
alım sezonunda ortaklarımızın hizmetindeyiz.” dedi.
Bu yıl 250 ton arpa ve buğdayı Altıntaş Tarım Kredi Kooperatifine teslim ettiğini belirten kooperatif ortağı Hikmet
Koyak, 5 yıldır ürünlerini Tarım Krediye verdiğini ve fiyatların tüccarın verdiği fiyatlardan daha iyi olduğunu kaydederek, Tarım Kredi yetkililerine teşekkür etti.

Trakya’da ayçiçeği hasadına başlandı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürün değerlendirme çalışmalarına devam ediyor. Tekirdağ Bölge Birliği 80 bin ton ayçiçeği alım
hedefiyle çalışmalarına başladı.

T

ekirdağ Bölge Birliğine bağlı
Hayrabolu Tarım Kredi Kooperatifi 2020 yılı için ilk yağlık ayçiçeği alımını yaptı. Bu yıl yağ
oranı yüksek; verimin ise daha önceki yıllara oranla daha düşük olduğu
vurgulandı.
Türkiye’nin yüzde 10’luk yemeklik yağ ihtiyacı Hayrabolu’dan karşılanırken, bu yıl ayçiçeği hasadında
bir dönümden yaklaşık 200 kilo
ürün alınıyor.
Hayrabolu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Üzeyir Yılmaz, Tekirdağ Bölge Birliğinin bu yıl 80 bin

ton ayçiçeği alım hedefinin olduğunu ve bunun yüzde 10’unu kooperatif olarak depolanacağını söyledi.
Ayçiçeği alımı yapan 9 kooperatifin
ürünlerinin Hayrabolu Tarım Kredi
Kooperatifinde yağ analiz ölçümlerinin yapıldığını belirterek, “Tüm
çiftçilere bol ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.
Hayrabolu Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Bülent Eker, ilk hasadı
kendisinin yaptığı için mutlu olduğunu ve ürününün tamamını Tarım
Kredi Kooperatiflerine verdiğini
ifade etti.
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Çiftçi salgına rağmen üretimde
Ülkenin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Covid-19’a
(koronavirüs) rağmen çiftçiler, tarımsal üretimin devamı için büyük bir fedakarlıkla
patates hasadını sürdürüyor.

K

oronavirüs salgınına karşı çiftçiler üretime
devam ediyor. Patates üretiminde önemli bir
payı olan ve bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretiminin beklendiği Afyonkarahisar’ın
Sandıklı ilçesinde patates üreticileri erkence
patates hasadına devam ediyor. Depolarda
işçiler tarafından boylarına göre hazırlanan
patatesler, paketlenerek kamyonlarla talep gelen tüm bölgelere doğru yola çıkıyor.
Mart ayında başlanan patates ekimi bu yıl
Covid-19’a rağmen artarak devam etti. Her
şeye rağmen tarlada çalışan çiftçiler ‘Üretim
durursa hayat durur’ diyerek, Ağustos ayıyla
birlikte patates hasadına başladılar.

5 MILYON TON REKOLTE
BEKLENIYOR
2020 yılı ilk altı ayına bakıldığında en fazla
Gürcistan, Suriye ve Irak’a patates ihracatı yapılırken Türkiye’nin her yıl ortalama 130-150
bin ton arasında bir patates ihracatı potansiyeli söz konusu. Ayrıca bu yıl ülke genelinde
5 milyon ton patates rekoltesi bekleniyor.

‘ÜRETIM DURURSA
HAYAT DURUR’
Sandıklı’da patates üreticilerinin, tarlalarında hasat faaliyetlerine devam ettiklerini
aktaran Sandıklı Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürü Fahrettin Kadıoğlu, “Virüse rağmen çiftçilerimiz, halkımızın gıda konusunda problem yaşamaması için ellerinden
gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Biz de Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçimizin
tohum, gübre, ilaç ve mazot gibi tüm girdilerini karşılıyoruz. Çiftçimiz, patates üretiminde diğer dönemlerde olduğu gibi aynı

oranda devam ediyor ve sahada çalışıyorlar.
Üretim faaliyetlerini sürdüren bütün çiftçilerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

‘15 BIN TON PATATES
ALACAĞIZ’
Hasadın başlamasıyla birlikte 100 ton
patates alımı yaparak haftaya başladık-

larını dile getiren Kadıoğlu, “Ortaklarımızdan aldığımız patatesi Türkiye’nin her
noktasındaki zincir marketlere gönderiyoruz. Ortaklarımızın borcuna mahsuben
ürünlerini alıyoruz. Borcunu aşan kısmını
da 20 gün içinde ödüyoruz. Pandemi süreci üreticilerimiz açısından bazı sıkıntılar
yaşattı. Tarım Kredi olarak bu sıkıntıları

gidermek için üreticimizin yanındayız. Piyasanın 50 kuruş üzerinde fiyat veriyoruz
ve toplamla 15 bin ürün almayı hedefliyoruz” dedi.
Hem yazlık hem de kışlık patates ekimi
yaptıklarını belirten Üretici Ali Kama,,
“Bu yıl mevsimsel olarak da yağışlı geçti.
Üretimde sıkıntı yok.” dedi.

Hasat sonrası saman mesaisi
K

ütahya’nın Altıntaş ilçesinde
saman işçileri, sıcak havaya
rağmen ekmek parası içi ter
döküyor.
İlçedeki tarlalarda yüksek
sıcaklıklara rağmen çalışmalarını sürdüren işçiler, yaklaşık
11 saat boyunca saman topluyor.
Biçerdöverler
tarafından
hasat edilen ve tarlada kalan
saplar, balya makinesiyle yuvarlak şeklinde bağlanıyor.
Bugünlerde hemen hemen
her tarlada hasat mesailerini
sürdüren iş makinelerinin peşinde ise işçiler yer alıyor.

İş makineleri ile bağlanan
balyalar tarladan ahırlara taşınması ise sezonluk çalışan
işçiler tarafından sağlanıyor.
Ağır ağır ilerleyen traktör
römorkunun peşinden giden
2 işçi saman balyalarını var
gücüyle yüklerken, römork
üzerindeki başka bir işçi de
atılan balyaları düzenliyor.
Toz, sıcak, susuzluk demeden çalışan işçiler mesailerini
akşam saatlerine kadar sürdürüyor.
Mesaileri yaklaşık 1 ay süren işçiler, ekmek mücadelesi
için yoğun bir şekilde çalışıyor.
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Tarım Krediden uydu tarla takip sistemi(TARKİP)
sistemi(TARKİP)

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımda verimliliğin artırılması, maliyet ve risklerin azaltılması amacıyla başlattığı
dijital dönüm çalışmalarına bir yenisini ekledi. Geliştirilen TARKİP (Uydu Tarla Takip Sistemi) ile Tarım Kredi ortağı
çiftçiler tarlalarını mobil cihazlarından takip edebilecek.
arım Kredi, ortaklarının tarımsal girdi
ihtiyaçlarını karşılamanın yanında verimliliği artırıcı proje ve uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Tarım Kredi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen mobil
yazılım TARKİP (Uydu Tarla Takip Sistemi) ile tarladaki ürünlerin; gelişim, sağlık,
su, stres, hastalık ve ilaç durumları harita
üzerinden takip edilebilecek.
Üretimde kalite ve verimliliği artırmak,
maliyet ve riskleri azaltmak amacıyla geliştiren hassas tarım mobil uygulaması
TARKİP, çiftçimizin gökyüzündeki gözü
olacak. Uydu Tarla Takip Sistemi ile çiftçilerimiz, telefonundan arazi ve ürününü
anlık takip edebilecek.
Tarladaki ürünlerin gelişimi, sağlık ve
verimi gibi bilgiler güncel olarak TARKİP
uygulaması ile izlenebilirken, uydu haritası üzerinden zirai risklere ait yorumlar da
alınabilecek.
Uygulama ile milli değerimiz olan çiftçilere üretimlerini kolaylaştıracak karar
destek sisteminin yanı sıra yapay zeka
destekli uzaktan algılama teknolojileri
kullanarak, gelecek çalışmalara da kaynak
teşkil edecek tarımsal coğrafi veri yapısı
oluşturuldu.

ÜLKE TARIMI
IÇIN VERIMLILIĞI
ARTIRICI ÇÖZÜMLER
ÜRETIYORUZ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,
konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin
ekim öncesi girdi temininden, hasat sonrası ürünlerin pazara ulaşmasına kadar
tarımsal üretimin her alanında sorumluluk aldığını belirterek, “Bir buçuk asırlık
tecrübemiz ve ortaklarımızdan aldığımız

güçle ülke tarımı için yenilikçi ve verimliliği artırıcı çözümler üretmeye devam
ediyoruz” dedi.
Uzaktan algılama teknolojileri ve güncel uydu görüntülerinin analiziyle geliştirilen TARKİP’i Tarım Kredi ortaklarının
kullanımına açtıklarını söyleyen Poyraz,
şunları kaydetti:
“Tarımda, ürün ve toprak şartlarını
uygun hale getirmek için gerekli girdileri
hassas tarımın gerektirdiği gibi sağlamak,
üretim işlemlerini daha etkin gerçekleştirmek, araziden sürekli bilgi akışını sağlamak ve olası risklere engel olabilmek için
uzaktan algılama teknolojileri geliştirdik.
Kullanıma açtığımız mobil yazılım TARKİP ile ortaklarımız, tarladaki ürünlerine ait; gelişim, verim / sağlık, su ve stres
(besin eksikliği, klorofil geriliği, hastalık,

ilaç takip vb.) durumlarını harita üzerinden takip edebilir. Ayrıca arazinin farklı
yerlerinde meydana gelen riskleri tespit
edebilir ve farklı üretim dönemleri ile karşılaştırarak yorumlar alabilirler.”

İYI KALITE VE YÜKSEK
ÜRÜN HASADI
Uzaktan algılama teknolojisinin sağladığı en önemli faydanın; ürün çeşidi, sezon ve fenolojik safhadan bağımsız olarak
değerlendirme yapılabilmesi olduğuna
dikkat çeken Poyraz, “TARKİP ile ürünün
tarlanın tümüne yayılmış konumsal durumuna göre verimlilik ve gelişim dağılımı
tespit edilebiliyor. Tarlanın her yerinde
aynı homojenlikte dağılım, iyi kalite ve
yüksek ürün hasadı yapabilmek için tarlanın neresinde nasıl bir farklılık olduğu

izlenilebiliyor. Ziraat Mühendislerimiz
başta olmak üzere sahada yer alan tüm
Kooperatif personelimizce de kullanıma
açılan TARKİP - Uydu Tarla Takip Sistemi yazılımı, ortaklarımızın kullanımına
da KORBİS mobil uygulaması üzerinden
ücretsiz olarak sunulmakta olup, birebir
online zirai destek verilmesi sağlanmıştır.
Uydu tarla takip sistemi hakkında detaylı
bilgi http://www.korbis.org.tr/uydutakip
internet sitesinden alınabilir” dedi.
Pandemi süreci nedeniyle tarımsal üretimi uzaktan takip edebilmenin önemine
vurgu yapan Poyraz, şöyle konuştu:
“Bilgi İşlem uzmanlarımızca oluşturulan tarımsal coğrafi veri tabanıyla, yapay
zeka teknolojileri de kullanarak ürün tespiti, verimlilik harita modellemeleri ile
havza ve il/ilçe bazında arazi risk sınıflandırma çalışmalarının yanı sıra Meteoroloji
işbirliği kapsamında Tarımsal Hava Bilgi
ve Erken Uyarı Sistemi entegrasyonu da
devam ediyor.

Tarım Kredi olarak, hem çiftçilerimizin sağlıklı bir şekilde üretime devam etmelerini, hem de vatandaşlarımıza gıda temini konusunda aksaklık
yaşanmaması adına her türlü tedbiri
alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağının sağladığı olanakları kullanmak, ortaklarımıza tarımsal üretimde
verimliliği artıracak teknik ve teknolojiler geliştirmek, adaptasyonlarını
sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlamda
kendi kaynaklarımızı kullandığımız
gibi kurumsal işbirlikleri de yapıyoruz.”
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TARNET, tarım sektöründe maliyetleri zirai insansız hava araçlarıyla düşürecek. Tarımsal ilaç kullanımını % 45 oranında azaltan zirai insansız hava araçlarının ürün zayiatını da önlediğini söyleyen TARNET Genel Müdürü Huzeyfe
Yılmaz, “ZİHA ile ilaçlama sadece çeltikte yıllık 70 milyon lira tasarruf sağlayacak” dedi.

T

arımda girdi maliyetlerinin düşürülmesi için projeler geliştirip uygulayan
TARNET AŞ, 800 milyon doları aşan
tarım ilaçları kullanımını drone’la yüzde 45 azaltacak.
Pilot ürün olarak seçilen çeltikte,
1 yılda 150 milyon liralık tarım ilacı
kullanıldığına dikkat çeken TARNET
A.Ş. Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz,
“Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda drone ile ilaçlama yapıldığında,
ilaç kullanımının yüzde 45-50 oranında düşürülebileceğini gördük. Pilot
ürün olarak çeltiği seçtik. Bugün 120
bin hektar alanda çeltik tarımı yapılıyor ve yıllık yaklaşık 150 milyon liralık ilaç kullanılıyor. Drone ile ilaçlama
yaparak sadece ilaçta yıllık 70 milyon
lira tasarruf sağlayacağız. Araziye tekerlekli araçların girmemesi nedeniyle, ilaçlama ve gübreleme işleminden
kaynaklanan yüzde 15’lik ürün zayiatı
da önlenmiş olacak. İlacı, Tarım Kredi
Kooperatiflerinden alan çiftçimize ise
hizmeti ücretsiz vereceğiz. Çeltikten
sonra mısır ve pamukla devam edeceğiz” dedi.

“ÇIFTÇIYE
DOKUNACAĞIZ”
Tarım Kredi Kooperatiflerinin bin
600’ün üzerindeki hizmet noktasının
ve 17 iştirak şirketinin bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulan
TARNET A.Ş.’nin son dönemde tarım
teknolojilerine de odaklandığını ifade
eden Yılmaz, “Tarım alanında Ar-Ge
faaliyetleri gerçekleştirmeye başladık. Yürüttüğümüz birçok projemiz
var. Tarım Kredinin sahadaki gücü ile
TARNET’in çiftçiye dokunur, çiftçiye
hizmet eden bir tarafının da olmasını
istedik. Aslında çok geniş bir hareket
alanı var, ama kısaca girdi maliyetlerinin düşürülmesi, tarımsal veri ve farkındalık olmak üzere üç ana konuya
odaklandık” şeklinde konuştu.
Yılmaz, “Girdi maliyetlerinin düşürülmesinde öncelikle ilaçlama konusuna eğildik. Bunun için de en doğru
teknolojinin İnsansız Hava Aracı olduğunu gördük. İlaçlamayı tekerlekli
bir makine ile yapmadığınız için tarla
ve ürün ezilmiyor. Doğru ilacı doğru
miktarda vermek de önemli. Bu nedenle ilk etapta ilaçlama zorlukları ve
İHA ile ilaçlamanın yüksek verimli-

liği nedeniyle çeltik ürününü seçtik.
Mevcut yöntemlerin öncelikle sağlık
sorunlarına, sonrasında ürün kayıplarına neden olan sakıncaları var. Biz Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) adını
verdiğimiz bir teknoloji ile bu sorunların da önüne geçmeyi planlıyoruz. ArGe çalışmalarımızda sona yaklaştık.
İlaçlama yaptığımız alanlarda verimliliği artırarak yabancı otların tamamını
öldürdük ve ilaçta yüzde 50’ye kadar
tasarruf sağladığımız yerler oldu” diye
konuştu.

İLAÇLAMADAN SONRA
GÜBRELEME VE
TOHUMLAMA
İlaçlamanın ardından gübreleme ve
tohumlama işini de ZİHA aracılığıyla
yapmayı planladıklarını dile getiren
Yılmaz, “Gelecek sene ZİHA’larımızı
yerli ve milli olarak çiftçimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Ayrıca
biz sadece ilaçlama yaparak sahadan
çekilmek istemiyoruz. Üzerinde çalıştığımız multispektral İHA’lar ile tarla
sağlığını ilaçlama öncesinde ve sonrasında takip etmek, ilaçlamayı da değişken oranlı yapabilmek için çalışıyoruz.
Bu çalışmalarla birlikte toprak daha
sağlıklı hale geleceği için verimlilik de
artacak” ifadelerini kullandı.

“TOPRAK ANALIZI
15 DAKIKADA
SONUÇLANACAK”
Yılmaz, “Ayrıca toprak analizi üzerinde de çalışıyoruz. Birçok yerde
toprak analizi yapılıyor, kamu ve özel
sektör yapıyor. Toprak analizi yaptırana devlet destek veriyor. Fakat laboratuvarların analiz sonuçları birbirini
tutmayabiliyor ve uzun süreçte sonuçlandığı için uygulamada zorluklar yaşanabiliyor. Bu sorunlara çözüm için
yerinde toprak analizi yapan bir sistem
üzerinde çalışıyoruz. Doğrudan tarlada, bahçede yapılıyor ve 15 dakikada
sonuç vermesini planlıyoruz. Bu analiz sonucunda da çiftçinin kullanması
gereken doğru gübreyi önerebileceğiz”
şeklinde konuştu.

AKARYAKIT
OTOMASYONDA YERLI
MILLI SISTEM
“Son olarak önemli bir diğer markamız da akaryakıt otomasyon sistemimiz TARPET. Tarım Kredi Kooperatifleri ile çiftçiye yılda 256 milyon
litre mazot desteği veriyoruz. Türkiye’de noktasal pompa sayısı olarak 3.
büyük şirketiz” diyen Yılmaz, yerli ve
milli olarak geliştirdikleri bu ürünü
Tarım Kredi haricine de açtıklarını

söyledi. Yılmaz, “İlk olarak bu yıl Petrol Ofisine ait tankerlere otomasyon
sistemi hizmeti vermeye başladık. Bu
hizmetimizle özellikle kamu kurumları ile akaryakıt sektörüne ciddi tasarruf
ve verimlilik sağlatmayı hedefliyoruz”
diye konuştu.

“OKULLARDA SERALAR
KURACAĞIZ”
Çocukların ve gençlerin tarımın
ve teknolojinin farkında olması için
çalışma başlattıklarına da dikkat çeken Huzeyfe Yılmaz, “Bu kapsamda
ilk defa bu sene TEKNOFEST’e tarım
teknolojileriyle ilgili bir yarışmayı T3
Vakfı ile birlikte açtık. Fakat bu çalışmaların sadece üniversite ve mezunlarına yapılmasını yeterli görmüyoruz.
Farkındalıkta zinciri tamamlamamız
lazım. Ortaokul ve lisede de bir şeyler
yapmamız gerekiyor. Maalesef bugün
çileğin markette yetiştiğini sanan çocuklar var. Bunun için de Akıllı Tarım
Atölyeleri adını verdiğimiz bir çalışma
başlattık. Eylül sonuna iki pilot okulu
yetiştirmeyi planlıyoruz. Atölyeler içerisinde bunun için 24 derslik müfredat
oluşturduk, girişimcilik, teknoloji ve
tarım olmak üzere üç ana bölüm var.
Müsait okulların bahçelerine sera yapacağız. Okul içerisine de bir sınıf kuruyoruz” dedi.
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TARNET ile Petrol Ofisinden otomasyon iş birliği
Petrol Ofisi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji
şirketi TARNET iş birliği ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
bünyesindeki akaryakıt istasyonları, köy pompaları ve tarımsal
amaçlı satış yapan tankerlerin otomasyon sistemleri yenilendi.

İ

ş birliği kapsamında, kurumlar akaryakıt giderlerini azaltma, çiftçiler de
ihtiyaç duydukları motorin ve madeni
yağları daha uygun fiyatlarla satın alma
fırsatı bulacak. Bu yıl imzalanan sözleşme ile yeni dönem işbirliği kapsamında
kooperatif üyesi olmayan lokasyonlarda da hizmet kararı alınarak Petrol Ofisi istasyonlarındaki tarımsal amaçlı satış tankerlerinde de Tarnet otomasyon
sistemine geçildi.

‘TARPET ILE AKARYAKIT
SEKTÖRÜNE IVME
KAZANDIRIYORUZ’
TARNET şirketi ile akaryakıt sektörüne
de teknoloji hizmeti vermeye başladıklarını
belirten Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz “Ürettiğimiz teknoloji ve yazılım hizmetlerini
başta tarım sektörü olmak üzere ülkemize
kazandırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda
gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile Petrol Ofi-

sinin tarımsal amaçlı satış tankerlerine de
hizmet vererek, sektöre güç katıyoruz. Teknoloji şirketimiz TARNET’in yerli ve milli
teknoloji markası olan TARPET ile akaryakıt sektörüne ivme kazandırıyoruz” dedi.
Türkiye tarım sektörünün akaryakıt ihtiyacını karşılayan en büyük ve istikrarlı tedarikçi olduklarına vurgu yapan Petrol Ofisi
CEO’su Selim Şiper, “Ülkemizi bugünlere
getiren ve geleceğe taşıyan tüm sektörlere
olduğu gibi tarıma da 79 yıldır katkı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile
ülke tarımına, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ve çiftçimize sağladığımız katkıyı
farklı bir boyuta daha taşımayı milli bir vazife olarak görüyoruz” dedi.

PROJENIN
KAZANDIRDIKLARI
Akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi ile Türkiye Tarım
Kredi Kooperatiflerinin tarım odaklı

teknoloji şirketi Tarnet arasında hayata
geçen işbirliği ile Petrol Ofisine ait ülke
genelinde 178 tarımsal satış tankeri ile
Kooperatiflere ait akaryakıt istasyonları ve
köy pompaları da TARNET’in otomasyon
sistemi olan TARPET’in yeni nesil teknolojileri ile geliştirildi.

TARIMA HIZMET EDEN
17 ISTASYON, 1.445 KÖY
POMPASI VE 344 TANKER

TARPET Akaryakıt Otomasyon Sistemi, Türkiye’nin her yerinde teknik servis ve bakım hizmeti ile 1 milyona yakın çiftçi ortağı bulunan Türkiye Tarım
Kredi Kooperatiflerinin 17 ana istasyonu, 1.445 köy pompası ve toplamda
344 adet tarımsal amaçlı satış tankerine
hizmet vermenin yanı sıra yenilenen
teknoloji ve ara yüzleri ile kamu ve özel
kuruluşlar başta olmak üzere akaryakıt
sektörüne de hizmet vermeye başladı.

“Tarım Kredi sayesinde endişe etmiyoruz”
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çiftçiler, 2 bin 500 dönüm
ekili alanda ilkbahar aylarında ekimini gerçekleştirdikleri nohut hasadına başladı. Hasadını yapan ortakların ilk
adresi ise Tarım Kredi Kooperatifleri oldu.

İ

lkbahar aylarında ekilen nohudun hasadına Ağustos ayında başlandı. Bozüyük Tarım Kredi Kooperatifi ortakları
da, besmele çekerek girdikleri tarlalarda
nohutları biçti. Korona virüs tedbirleri
kapsamında sosyal mesafeye de uyan çiftçiler, kavurucu sıcaklara rağmen saatlerce
nohut hasadının yapılışını bekledi.

Bu yıl verimin güzel olduğunu ve dönümde 250 kilogram ürün beklediklerini
belirten Bozüyük Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Sezai Ençok, “Nohut hasadının
başlamasından dolayı son derece mutluyuz. Bu yıl verim bizim için sevindirici
durumda. Yemeklik nohutumuzu Tarım
Kredi Kooperatifleriyle yaptığımız söz-

leşmeli üretim kapsamında kooperatifimize teslim edeceğiz.” dedi.
Son 7 yıldır yetiştirdiği tüm ürünleri
Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğini
vurgulayan Ençok, “Çiftçilik çok zor bir
iştir. Her şey istediğin gibi gitse bile son
aşamada ürünün satılması var. Bazen
satacak yer bulamazsın, bulsan paranı
vermezler, verseler değerinin altında verirler. Ama Tarım Kredi garantisi bizim
için çok önemli. Son yıllarda ürün yetiştirirken Tarım Kredi sayesinde endişe
etmiyorum. Bütün ürünlerimi alıyorlar.
Bizde Tarım Kredi kalitesinde ürün yetiştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ortakların Tarım Kredi Kooperatifleriyle sözleşmeli üretim yapmasından
dolayı son derece memnun kaldıklarını
belirten Bozüyük Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İsmail Yiğit, faaliyet alanları
içinde bulunan ortaklardan 300 tonun
üzerinde nohut almayı hedeflediklerini
bildirdi.
Nohut dışında, buğday, arpa, çerezlik
kabak çekirdeği ve yağlık ayçiçeği de aldıklarını vurgulayan Yiğit, “Tarım Kredinin ürün alımlarıyla birlikte piyasada ki
fiyat dengesi çiftçinin lehine değişiyor ve
üretici bu durumdan son derece memnun” dedi.
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Tarımda yılın yazılım ödülü TARNET’e verildi

G

irişimci – yatırımcı ilişkilerinin
gelişimi için her yıl hazırlanan
‘Türkiye Bilişim Sektörünün
İlk 500 Şirketi Araştırması’nda tarımın
lideri TARNET oldu. Türkiye’de tarım
ekosisteminin yenilenmesine; başta
tarım teknolojileri ve kooperatifçilik
alanında, inovatif katkı sunan, örnek
olan, ilham veren çalışmaların öncüsü,
tarımın ve teknolojinin gelecek değerine odaklanarak faaliyetlerine 1996
yılından beri devam eden TARNET,
bilişim ve teknolojide tarımın kalbi olmaya devam ediyor.
TARNET gerçekleştirilen ödül töreninde “Yılın Tarım Sektörü Yazılım
Ödülü’’nü alarak, ilkleri başardığı hikayesine bir yenisini ekledi. TARNET’in
ödülünü, iştiraki olduğu Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri ve TARNET ailesi
adına TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz aldı. Ödül töreninden sonra
değerlendirmelerde bulunan Yılmaz,
TARNET’in çalışmalarının tarımda
teknoloji hamlesine güç vermeye devam edeceğini belirterek, “Tarım sektörünü ve finansal piyasaları bekleyen
yeni zorluklara karşı ülkemizin mukavemetini artırmak için, yeni dönemin
ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve
teknoloji geliştiriyoruz.” dedi. Yılmaz
sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bu gayretlerimizin tüm iş dünyasını
pozitif yönde etkilemesi ve koruması kaçınılmazdır. Biz, ülkemizin gıda
güvenliğine etki eden verimli çalışmalarda öncü olmaya devam ederek, tüm
sektörler için gıda güvenliği risklerini
bertaraf etmek amacıyla çalışıyoruz.
Yetkin personelimiz multidisipliner bir
bakış açısıyla tarım sektörüne güç vermeye devam edecek. İşimiz tarım gücümüz teknoloji diyerek, milli ve yerli
teknolojileri üretmek için gece gündüz
demeden gayret ediyorlar.’’ dedi.

TARNET MILLI VE YERLI
YAZILIMDA ÖNCÜ
Türkiye’nin gayri safi milli hasılası
içinde yaklaşık 300 milyar TL’lik bir
hacime sahip olan tarım sektörüne; geliştirdiği otomasyon sistemleri, çiftçilere yönelik yürüttüğü yazılımları, tarım
sektörünün ihtiyacı olan mobil uygulamaları ve tarım kooperatiflerinin dijital dönüşümüne yazılım ürünleri ile
destek veren TARNET, sektörün, yerli
milli öncü yazılım ve teknoloji teda-

rikçisi firması olmaya devam ediyor.
TARNET, kurulduğu günden bugüne
kadar geliştirdiği yazılımlarla ve kurguladığı entegre bilişim çözümleri ile
kurulma amacına uygun hizmet verirken, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurumsal kaynak planlama ve
kredi yönetimi yazılımı olan E-Koop’u
zamanının en ileri teknolojileri ile geliştirmiş ve hala işletmektedir. Bununla birlikte hizmet ettiği kurumların
süreçlerini hızlandıran ve arşiv, kâğıt
maliyetinden kurtaran Elektronik Belge Yönetimi yazılımı ile Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından hayata geçirilen
e-belge sistemini geliştirerek tüm kurumların hizmetine sunmuştur.

TARPET MARKA OLDU
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
1400’ü aşkın noktada ortaklarına köy
pompaları vasıtası ile akaryakıt ulaştırmaktadır. TARNET ayrıca tüm bu
istasyonların bilişim altyapısını kurmuş ve bakımını devam ettirmektedir.
TARPET markamız ile geliştirdiğimiz akaryakıt ve tanker otomasyon
sistemimiz, kalitesi ile 2020 yılından
itibaren Petrol Ofisinin de tercihi olmuştur. 2019 yılına kadar kurumsal
çözümlere odaklanan şirketimiz, bu
tarihten itibaren ülkemiz çiftçilerine
tarım teknolojilerini ulaştırmak için
bir teknoloji hamlesi başlatmıştır. Bu
kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında da geniş çaplı bir iş
birliği protokolü imzalamıştır.

HEDEF; GIRDI
MALIYETLERINI
AZALTMAK
Bu protokol kapsamında TARNET
ile TAGEM arasında zirai insansız
hava araçlarının bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin de bir
çalışmaya kısa süre önce başlayan
TARNET, tarımda kullanımı gittikçe
artan İHA çözümleriyle ülkemize ciddi kazanımlar sunacak olan bir teknolojik çözüm sunmaktadır. Tarnet,
temelde çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltan, sahip olduğumuz kaynakların etkin kullanımı ve korunmasına odaklanan kapsamlı bir ARGE
faaliyeti başlatmıştır.

Türkiye’nin en önemli 500 bilişim şirketi içinde TARNET, tarımın en
büyük temsilcisi oldu.
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Tarım Krediyle koyun alıp sürü
sahibi oldu
Tarım Kredi Kooperatifinin kredi desteğiyle
100 koyun alan İsmail Kılıçkaya, koyunlarının
sayısını zamanla 250’ye ulaştırdı.

K
Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki
besici İsmail Kılıçkaya, Tarım Kredi Kooperatifinden
aldığı 62 bin liralık kredi ile çıktığı yolda 250 koyunluk
sürünün sahibi oldu.

ayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki besici İsmail Kılıçkaya, Tarım Kredi
Kooperatifinden aldığı 62 bin liralık
kredi ile çıktığı yolda 250 koyunluk
sürünün sahibi oldu.
Kılıçkaya, 9 yıl önce babasıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından evden ayrıldı. Parası olmadığı için eşinin 10 bileziğini satarak traktör alan ve hayvan
yemi üretimine başlayan Kılıçkaya,
umduğunu bulamayınca çevresinin
de teşvikiyle ata mesleği hayvancılığa
yöneldi. Tarım Kredi Kooperatifinden
aldığı 62 bin liralık destekle 100 koyun
alan ve 7 yılda borcunu bitirip 250 koyunluk sürüye ulaşan Kılıçkaya, hayvancılıkta geleceğe umutla bakıyor.

Üç çocuk babası besici Kılıçkaya,
gönül verdiği hayvancılığın bereketli
olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Baba evinden ayrıldıktan
sonra bazı sıkıntılar yaşadığını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi:
“Hanımın 10 bileziği vardı sattım, traktör aldım. Traktörün hiçbir
ekipmanı yoktu, alacak imkanım da
yoktu. Komşu köyden bir arkadaştan
ezme makinesi getirdim. Köyde hayvan yemi olarak arpa ezmesi yaptım.
2 yıl bu işi yaptıktan sonra kıt kanaat
geçindiğimiz için ‘Bu iş böyle olmayacak, ne yapalım.’ diye düşünürken
çevremizde hayvancılık yapan kişilere bu işi sorduk. Baktık güzel iş, kredi çektim hayvan aldım. Tanesini 620

liraya 100 koyun aldım. 100 taneden
çoğalttık, bugüne geldik. Çok şükür
durumumuz iyi. Hedefim bin koyuna
ulaşmak. Bu işi severek yapıyorum.
Severek yapıldıktan sonra yapılmayacak iş yok.”
Kılıçkaya, Kurban Bayramı’nın kendisi için çok bereketli geçtiğini anlatarak, “Beslediğim 90 erkek kurbanlık
toklum vardı. Talas pazarında kurbanları sattım. Bayramın ikinci günü kurbanlıklarımı bitirdim. Tanesi ortalama
bin 437 liraya geldi, memnun kaldım.”
diye konuştu. Mesleğini sevdiği için
başarılı olduğunu ve zor günleri geride bıraktığını dile getiren Kılıçkaya,
bölgede yeniden canlanan hayvancılığı herkese tavsiye etti.
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Meşhur Kırkağaç kavunu hasadı başladı
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, coğrafi işaret
tesciliyle patentli olarak
yetiştirilen meşhur Kırkağaç kavununun hasadına başlandı.

M

anisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen ve 2008 yılında coğrafi
işaret alan Kırkağaç kavununda ilk hasat
başladı. Bu sene yaklaşık 13 bin dekar alana ekilen Kırkağaç kavununda 45 bin ton
rekolte bekleniyor. Yüzde 20’si hasat sonrası satılan kavunun yüzde 80’i askılarda
bekletilerek kış aylarında tezgahlardaki
yerini alacak.
250 dönüm alanda kavun yetiştiriciliği
yaptığını belirten Kırkağaç Tarım Kredi
Kooperatifi ortağı Orhan Tarı(53), elde
edilen ürünün tamamını Tarım Kredi
Kooperatiflerine vereceğini söyledi.

Kırkağaç Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mesut Çavdar ve Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Şayakçı Özyazıcı kavun hasadı yapan ortaklarını yalnız bırakmadı.

200-300 YILLIK ATA
TOHUMLARIYLA
ÜRETILIYOR
Hasadın bir ay süreceğini vurgulayan
Tarı, “Kavunumuzun diğer kavunlardan
bir özelliği var. Bu da hibrit olmayışıdır.
Yani bundan 200-300 yıl önce atalarımız
hangi şartlar ve koşullarda tohum elde ettilerse, biz de o şartlarda tohum elde edip
ekimini yapıyoruz. Dolayısıyla da kavunun genetiğiyle de oynanmamış oluyor”
diye konuştu.

ÜRETICI MEMNUN
Dededen ve babadan gelen kavunculukla
geçimlerini sağladıklarını söyleyen üreti-

cilerden Tarı, şunları söyledi: “15 Ağustos
günü hasadımıza başlamış bulunmaktayız.
Şu an gelmiş olduğumuz konuma şükürler
ediyoruz ve bu şekilde başlamış olduğumuz
kavun hasadımızın inşallah sonunu getiririz. Rabbim tüm çiftçilerimizin yardımcısı
olsun. Herkes hakkını, emeğinin karşılığını
alsın. Kavunlarımız çok güzel. Zaten Kırkağaç kavununu herkes bilir. Aroması, nefa-

Kıvırcık kavunu tadan, bırakmıyor
M

anisa’nın Kırkağaç ilçesinde
hasadına başlanan dünyaca
ünlü Kırkağaç kavunu sofralardaki
yerini almaya başladı.
Türkiye’nin dört bir yanından birçok kavun tüccarının mahallelerine
gelerek kavun almak için pazarlık
yaptığını ifade eden üreticiler, Kırkağaç kavunu kadar meşhur olmayan ama lezzet açısından Kırkağaç
kavunundan farkı olmayan kıvırcık
kavunun da çok önemli özelliklerinin olduğunu şu şekilde söylediler:
“Sürekli kavunumuzu tanıtıyoruz.
Artık öyle bir duruma geldi ki bizden kavun çekirdeği almaya gelen
vatandaşlar var. Bölgemizde kıvırcık kavunu çok bilinir ancak Türkiye genelinde fazla tanınırlığı yok.
Duyan ve bilen vatandaşlar kıvırcık
kavununu tarlalarına ekmek için gelip bizden çekirdeğini talep ediyor.”
dedi.

seti ve tadı hiç bir bölgede üretilen kavuna
uymaz. Hiç bir bölge burayı tutmaz. Kırkağaç kavunu her zaman aranılan bir kavundur. Yine bu sene de inşallah böyle olur diye
umuyoruz. Tarladan direkt ürünleri Tarım
Kredi Kooperatiflerine teslim edeceğiz.
Nakliye de Tarım Krediye ait. Paramızı da
kısa sürede alıyoruz. Bu alışverişten üreticiler olarak çok memnunuz.”

Kırkağaç’ta hasat zamanı gelince tatlı bir heyecan başlıyor. Bir
yılın gayretlerinin karşılığını alacakları günü sabırsızlıkla bekleyen kavun üreticileri tarladan sofraya kadar kavun için büyük
bir emek harcıyor.
Tarladan sofraya uzanan hikayenin en büyük yardımcısı ise
Tarım Kredi Kooperatifleri. Bu yıl yaklaşık 600 üretici ürünlerini Tarım Kredi Kooperatiflerine verecek. Ürünlerin 300 tonu
zincir marketlere teslim edilecek ve kalan kısmı Tarım Kredi
Marketlerde satışa sunulacak.
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Sultaniye üzümü kalitesiyle
üreticisini sevindirdi...
Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Salihli Ovası’nda bağlardan kesilen
Çekirdeksiz Sultaniye
üzümleri, ovadaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı.

E

ge Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden
düşük şeker oranı ile şeker hastalarının
gözdesi çekirdeksiz ‘Superior Seedless’ üzü-

münde hasat Salihli’de başladı. İlçenin en
önemli gelir kaynaklarından biri olan çekirdeksiz kuru üzüm hasadının başlaması

nedeniyle
üreticiler mutlu
olurken,
verimin
yüksek
oluşu mutluluklarını
katladı.

Değişik aromasıyla damakları tatlandıran Sultaniye Üzümü,
bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Bölgede yetiştirilen üzümlerin yüzde 80’i
kurutulmak için serilirken, geri kalan kısımı ise sofralık olarak satılıyor. Özellikle kurutma olarak satılan üzümler başta Avrupa olmak üzere Dünyanın dört bir yanına
satılıyor. Bölgede bu yıl için 40 bin tonun
üzerinde rekolte bekleniyor.
6,5 dönüm tarlada yaş üzüm yetiştiriciliği yaptığını ve 220 ton ürün elde etmeyi
beklediğini belirten üretici Kenan Bayer,
“Hayırlısı ile üzüm hasadımıza başladık,

sezon tüm üreticimize ve işçimize hayırlı
olsun. Geçen yıl itibari ile rekoltemiz çok
düşüktü. Bu yıl çok yüksek olduğu belirtiliyor. Beklendiği gibi üzümlerimizde rekolte
yüksekliği var. Bu sezon üzüm fiyatı inşallah iyi olur, üreticimizin de yüzü güler.”
Salihli Ovası’nın ilk yaş üzüm hasadına
katılan Salihli Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Mühendisi Ozan Ali Güneş, alın teriyle
emeğiyle üreten tüm çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Üreticiler egzotik meyvelere yöneliyor
Batı Akdeniz’den 7 ayda 274 bin dolarlık yaban mersini, 100 bin dolarlık kivi,
56 bin dolarlık avokado ve 11 bin dolarlık ananas ihracatı gerçekleştirildi.

T

arım sektörü ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya’da yetiştirilen ve ihraç
edilen tropik meyve çeşitleri artıyor.
Turizmin yanı sıra tarımda da
adından söz ettiren kentte, kivi,
avokado, ananas, ejder meyvesi,
çarkıfelek (passion furit), mango
gibi egzotik meyve üretim alanları
genişliyor. Katma değeri yüksek olması açısından üreticisinin yüzünü
güldüren meyvelerin, ihracatında
da artışlar yaşanıyor.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) verilerine göre, bölgeden 7 ayda 274 bin dolarlık yaban
mersini, 100 bin dolarlık kivi, 56
bin dolarlık avokado, 11 bin dolarlık ananas ihracatı gerçekleştirildi.
Tropikal meyve ihracatı yapan
bir firmanın genel müdürü Ufuk

Güngör, son yıllarda tropik meyvelere ilginin daha da arttığını söyledi.
Daha önce ithal gelen ürünlerin
artık Türkiye’de üretildiğini belirten
Güngör, bazı meyvelerin ihracatına da başlandığını kaydetti. Bunu
gurur verici olarak nitelendiren
Güngör, “Türkiye, hızlı adapte olabilen, üreten ve geliştiren bir ülke.”
dedi.
Yurt dışında “blueberry” olarak
bilinen yaban mersininde üretim
alanlarının artmasıyla ihracatın da
hareketlendiğini aktaran Güngör,
avokadoda da hızlı bir gelişme yaşandığını bildirdi. Türkiye’nin kivide de
ithal eden ülke konumundan ihraç
eden ülke konumuna ulaştığını söyleyen Güngör, mango ve çarkıfelek
meyvelerinde de yüz güldürücü gelişmelerin yaşandığını kaydetti.
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İnsuyu fasulyesi Tarım Krediyle
değerini buldu
B

Türkiye’nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20’sini karşılayan Burdur’un İnsuyu Ovası’nda fasulye hasadı devam ediyor.
Ovada temmuzda hasadı başlayan fasulye,
Çatağıl köyündeki halde alıcısıyla buluşuyor.

urdur Valisi Ali Arslantaş, Tarım Kredi Kooperatiflerini yaş sebze üreticisinin ürününün değerlenmesi için bir aktör olarak piyasaya sokmak istediklerini belirterek, “Bunda da başarılı olduğumuzu gördük”
diye konuştu. Ülkemizinihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20’sini karşılayan Burdur’un İnsuyu Ovası’nda fasulye
hasadı devam ediyor. Ovada temmuzda hasadı başlayan
fasulye, Çatağıl köyündeki halde alıcısıyla buluşuyor.

“ÜRETICI FIYATTAN MEMNUN”
Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, İnsuyu Ovası’nda
3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığını söyledi. İnsuyu
fasulyesinin hak ettiği fiyattan satılması amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iletişime geçtiklerini belirten Arslantaş, bu doğrultuda İnsuyu Ovası’nda
3 lira 60 kuruştan fasulye alımına başlandığını kaydetti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliğine
bağlı Burdur Kooperatifinin çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Arslantaş, “Tarım Kredi Kooperatiflerini yaş sebze üreticisinin ürününün değerlenmesi
için bir aktör olarak piyasaya sokmak istedik ve bunda
da başarılı olduğumuzu gördük.” dedi. Arslantaş, vatandaşlara hasatlarının bereketli olmasını da diledi.

“LEZZETLI, RAF ÖMRÜ UZUN
ÜRÜN”
Çatağıl Köyü Muhtarı Muzaffer Akkoç da Tarım Kredi Kooperatiflerinin alımından önce fasulyede ciddi fiyat
düşüklüğü yaşadıklarını ancak şu anda piyasanın dengelendiğini bildirdi. Üreticinin şu anki fiyattan memnun
olduğunu aktaran Akkoç, “Fasulyemiz 15 dakikada pişen lezzetli bir fasulyedir, raf ömrü uzundur. Daha çok
İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Ankara gibi büyük şehirlerden talep görür. Kalitesi ve kendine özgü aromasından
dolayı tüccarlar tarafından iyi bilinir.” diye konuştu.
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Adıyaman’da badem ağacı da rekolte de artıyor
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılından bu yana uygulanan özel ağaçlandırma projelerinin etkisiyle Adıyaman’da
şu ana kadar 2 milyon 16 bin 509 badem ağacı dikildi.

O

rman Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da 2005 yılından bu yana uygulanan özel ağaçlandırma projelerinin
etkisiyle badem ağacı sayısı da rekolte de
sürekli artış gösteriyor. Alternatif ürün
olarak bademe yönelen üreticiler, hem
bölge hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından
özel ağaçlandırma projeleriyle Adıyaman’da şu ana kadar 2 milyon 16 bin 509
badem ağacı dikilirken, bu yılki hasada
başlayan üreticiler rekoltenin yüksek olmasını bekliyor. Şanlıurfa Orman Bölge
Müdürü Cevdet Çiçek, Orman Genel
Müdürlüğünün her yörede bir ürünü ön
plana çıkarmaya özen gösterdiğini söyledi. Bu kapsamda son yıllarda gelir getirici
türlerin desteklendiğini aktaran Çiçek, bu
sayede yöre halkına farklı katkılar sağlandığını ifade etti.
Çiçek, Orman Bölge Müdürlüğü olarak
şu ana kadar kente verilen destek ve hibe-

lerin toplamının 89 milyon lira olduğunu
belirterek, “Geçen yıl 160 milyon lira badem satışı yapıldı, önümüzdeki yıllarda
200-250 milyon lira olacaktır. Bu durum
Adıyaman ekonomisi için iyi bir ivmedir.
“ dedi.

“BADEM, ADIYAMAN IÇIN
EKMEK KAPISI OLDU”
Adıyaman Badem Üreticileri Birliği
Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ise küçük
bir hayalle başladıkları badem yetiştiriciliğinde Orman Genel Müdürlüğünün özel
ağaçlandırma programı çerçevesinde büyük bir potansiyele ulaştıklarını anlatarak,
“Yaklaşık iki yıl içinde üretim bakımından
da birinci sıraya yükseleceğiz. Badem,
Adıyaman’da birinci sıraya yükselen değer
oldu. Belki de tütüne en büyük alternatif
olacaktır. 5-6 yıl önce aileler, mevsimlik
işçi olarak farklı illere giderken şu anda
diğer illere işçi göçü azaldı.” ifadesini kullandı.

Yıldırım, geçen yıl 8 bin ton badem üretimi gerçekleştiğini, bu yıl ise 12 bin ton
üretim gerçekleşeceğini umduklarını dile
getirdi.
Badem üreticisi Yüksel Erdem de 240
dönümde badem yetiştirdiğini anlatarak,
bunun 176 dönümünün ağaçlandırma
projesi kapsamında dikildiğini söyledi.Erdem, “Badem, Adıyaman için ekmek kapı-

sı oldu. Buradaki işçiler fındık ya da kayısı
toplamak için farklı illere gidiyordu. Şimdi
ise gitmiyor. “ ifadelerini kullandı.
Tarım işçilerinden Gamze Çayır ise geçmiş yıllarda mevsimlik işçi olarak farklı illere gittiklerini anlatarak, “Son zamanlarda
ise bademe rağbet arttı. Burada hem çalışıyorum hem de biriktirdiğim harçlıklarla
eğitimime harcıyorum.” diye konuştu.

Kadın çiftçi hayallerine “uzman ellerle” ulaştı
İzmir’de çiftçilik yapan 26 yaşındaki
Duygu Aygün, hayalini kurduğu çiftliği
Tarım ve Orman Bakanlığının “Uzman
Eller Projesi” kapsamında verdiği hibe
desteğiyle hayata geçirdi.

T

arım ve Orman Bakanlığından
“Uzman Eller Projesi” kapsamında 100 bin lira hibe desteği
alan 26 yaşındaki Duygu Aygün,
hayalini kurduğu çiftliğinde üretime geçti.
Buca ilçesinde bulunan kırsal
Kırıklar Mahallesi’nde yaşayan
Aygün, sürekli hayvancılıkla iç içe

oldu. Ailesinin küçükbaş hayvanlarıyla, tarlasıyla, tavuklarıyla küçük
yaşlardan itibaren ilgilenen Aygün,
üniversite tercihini de bu alanda
yaptı.
Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümünden 2016’da mezun olan
Aygün, daha sonra memleketine
döndü.
Hayatını Ali Kemal Aygün ile
birleştiren genç kadın, ailesine
katkı sağlamak için hayvancılık
yapmaya karar verdi. Maddi gücü
olmayan Duygu Aygün, çiftliği kurucak, hayvan alacak “can suyunu”
ise bakanlığın projesiyle buldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca
kırsal kalkınmaya katkı vermek,
köyden kente göçü önlemek ve
eğitimli girişimcileri desteklemek
için hayata geçirilen hibe destek
projesine başvuran Aygün’e 100 bin
liralık destek verildi.
Destekle evinin bahçesindeki
küçük çiftliğine 13 hayvan alan Aygün, gebe olan hayvanlarının doğumunu dört gözle bekliyor.

“HEDEFIM
ÇIFTLIĞIMI
BÜYÜTMEK”
Aygün, üniversiteden mezun olduktan sonra Çanakkale Onsekiz

Mart Üniversitesinde yine aynı bölümde yüksek lisans yaptığını söyledi.
Aygün, sürekli hayvancılık yapmayı istediğini ancak yeterli sermayesi olmadığı için başlangıç yapamadığını aktardı.
Bakanlığın desteğinin, girişimi
için can suyu olduğuna vurgu yapan
Aygün, “Bu çiftliği büyütmek istiyorum. Burayı daha büyük bir yere
taşımak, hayvan sayımı artırmak
istiyorum. Süt sığırcılığının yanında
besi sığırcılığı da yapmak niyetindeyim. Hedefim bunun sürdürülebilir
olmasını sağlamak.” dedi.
Aygün, gençlerin üretime daha
fazla katkı vermesi ve girişimcilerin
biraz cesur davranması gerektiğini
vurguladı.

“BENIM KIZLARIM
BUNLAR”
Hayvanların çiftliğe uyum sağlamasının çok uzun sürmediğini belirten Aygün, “İlk geldiklerinde biraz
ürkeklerdi. Şu anda hepsi bize alıştı.
Kendilerini sevdiriyorlar. Kaynaştık
diyebilirim. Ben onlara ‘kızlarım, anneniz geldi’ diyorum.” diye konuştu.
Herkesin sevdiği işi yapması gerektiğine işaret eden Aygün, hayvanları seven herkesin bu işi yapabileceğini dile getirdi.

