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Ayçiçeği ekim alanları 
desteklerle genişleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ayçiçeği hasadı-
na katılarak, “Tarım Kredi Kooperatifleri ve ilgili birlik-
lerimiz alım yapmaya devam ediyor. “ dedi. § 4’te § 8’de

Erzurum’un Aziziye ilçesinde termal kaynak ve biyokütle-
sel atıklarla ısıtılan serada üretilen domates, Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatif Markette satışa sunulacak.

Jeotermal Seradan 
Kooperatif Markete

§ 12’de

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz 
Bademli, “Kooperatif Marketler’de yeni kampanyalarımız de-
vam edecek. Market sayısı da hızla artacak.” dedi. 

“Kampanyalarımız ve yeni 
market açılışlarımız sürecek”

TARIM KREDİDE 
GENEL KURUL HEYECANI

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli-
ğinde olağan üstü genel kurul heyecanı yaşan-
dı. Ankara’da gerçekleştirilen olağanüstü genel 
kurulda delegelere seslenen Genel Müdür Hü-

seyin Aydın “Tarım Kredi son dönemin en faz-
la öne çıkan markası. Buranın patronu, sahibi, 
temsilcileri olan sizlerle neler yaptığımızı birinci 
ağızdan paylaşıyor olacağız.” dedi. § 10’da

OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL 
YAPILDI
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 
2023 yılında Sistem kapsamında bir dizi 
yeni uygulamayı hayata geçirmek üzere 

çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
TARSİM’den yapılan açıklamaya göre, 

TARSİM yönetimi, genel müdürlük ve bölge 
müdürlüklerinden yetkililerin katılımıyla, ta-
rım sigortalarında yeni yılda uygulamaya alın-
ması planlanan yenilikler üzerine istişarelerin 
yapılması amacıyla, eylül ayı içerisinde değer-
lendirme toplantısı düzenlendi.

2023 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimat-
lar Değerlendirme Alt Komite Toplantısı ise 
yine eylül ayında Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (SEDDK), TARSİM yet-
kililerin katılımlarıyla, gerçekleştirildi.

Toplantılarda, çiftçi odaklı çalışmalar ne-
ticesinde Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, üniversiteler, sigorta şirketleri, 
TARSİM Bölge Müdürlükleri, çiftçiler ve pay-
daşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar değerlendi-
rilerek Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2023 

Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlardaki 
düzenlemeler görüşüldü. TARSİM’in 2023 yılı 
vizyonuna yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Bu yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle “İklim De-
ğişikliğinin Gelecekteki İklim Risklerine (İk-
lim Ekstremlerine) Etkilerinin Araştırılması” 
projesi başlatıldı. 

İKLİM DEĞİŞİKLİKLİĞİ 
ETKİLERİ ANALİZ 

EDİLECEK
Gelecek yılın ortalarına doğru tamamlan-

ması hedeflenen proje ile özellikle son yıllarda 
küresel düzeyde etkili olan iklim değişikliği 
dikkate alınarak, olası meteorolojik faktörle-
rin aşırı hava olaylarına etki şekillerinin be-
lirlenmesi ve olası iklim risklerinin tarımsal 
meteorolojik açıdan analizi amaçlanıyor. 

Proje tamamlandığında, söz konusu fak-
törlerin gelecekteki frekansları ve şiddetleri 

ile teminat altındaki ürünlerdeki olası etki-
lerinin durumu hakkında bilgi edinilecek ve 
bu şekilde, teminat kapsamlarının ürün ve 
lokasyon bazında belirlenmesi ile hasar orga-
nizasyonlarının gerekli durumlarda yeniden 
şekillendirilebilmesi mümkün olabilecek. 
TARSİM Heyeti, geçtiğimiz günlerde proje 
sorumlularının da katılımlarıyla düzenlenen 
bilgilendirme toplantısında, Haziran-Ağustos 
2022 dönemi arasında sürdürülen çalışmalar 
ve ilerleme raporu hakkında bilgiler alarak, 
görüş ve önerilerini paylaştı.

TARSİM Heyeti, uygulamanın işleyişini, 
ilgili kurumların faaliyet alanlarını ve işlevle-
rini yerinde görmek ve incelemek amacıyla, 
Gelir Koruma Sigortası’nı dünyada ilk kez 
uygulamaya alan ülkelerden birisi olan Ame-
rika’ya ziyaret gerçekleştirdi. 

Program kapsamında, Washington DC’de-
ki Tarım Bakanlığı ziyaret edilerek; tarım si-
gortası ile ilgili faaliyet gösteren kurum tem-
silcileri ile temaslar sağlandı. Bu doğrultuda, 
Ulusal Tarım İstatistik Servisi (NASS), Fede-

ral Tarım Sigortaları Kurumu (FCIC) ve Çift-
lik Hizmetleri Ajansı (FSA), Amerikan Soya 
Birliği, Tarım Sigortası ve Reasürans Bürosu, 
Ulusal Çiftçi Birliği, Kansas City’deki Ulusal 
Tarım Sigortası Servisi, Kansas Üniversitesi 
ve son gün ise Chicago’daki CME Grup (Chi-
cago Ticaret Borsası) ve Chicago Türk Baş-
konsolosluğu ziyaret edildi.

Görüşmelerde ilgili kurumlardan Gelir 
Koruma Sigortası ile ilgili bilgiler alınırken 
eşzamanlı olarak TARSİM ve uygulamaları 
hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulu-
nuldu.

İlk aşamada Konya’nın Cihanbeyli, Ka-
ratay ve Kadınhanı ilçelerinde buğday için 
uygulamaya alınan Gelir Koruma Sigortası 
Konya’nın tüm ilçelerine genişletilerek, 2023 
yılında tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırı-
lacak. Üreticinin sigorta primlerinin yüzde 
60’ının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan karşılanacağı uygulama ile üreticilerin 
gelirlerinde bir düşüş olması halinde hasar 
ödemesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TARSİM, 2023 TARSİM, 2023 
hazırlıklarını hazırlıklarını 
hızlandırdıhızlandırdı

TARSİM, İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi, Meteoroloji 
Mühendisliği 
Bölümü işbirliğiyle 
“İklim Değişikliğinin 
Gelecekteki İklim 
Risklerine Etkilerinin 
Araştırılması” projesi 
başlattı.
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Ki-
rişci, ayçiçeğinin Türkiye için stra-
tejik önemde olduğunu belirterek, 

üreticinin herhangi şekilde mağdur edil-
mesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Ankara Şereflikoçhisar’da düzenlenen 
“Ayçiçeği Hasadı” etkinliği Kirişci ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Vahit Kirişci programda, Tür-
kiye’nin stratejik ürünler konusunda 
hassas davranması gerektiğini ifade ede-
rek, stratejik ürünleri bitkisel üretimde 
un, yağ, şeker, hayvansal üretimde ise et, 

süt ve yumurta olarak sıraladı.
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ay-

çiçek yağının önemine işaret eden Kirişci, 
ayçiçeğiyle ilgili tohumculuk faaliyetleri 
yapılmasının kendilerini çok mutlu etti-
ğini dile getirdi.

Kirişci, Türkiye’nin 2002 yılında yüzde 
31 olan kendi kendine yeterlilik oranını 
bugün itibarıyla yüzde 96’lara çıkardıkla-

rını belirterek, şunları kaydetti:
“Daha kat edeceğimiz çok yol var. Bu 

yolu da hızla tamamlamalı ve yüzde 100’ün 
üzerine çıkarak yola devam etmeliyiz. Ay-
çiçeği, bu manada çok stratejik ve vazgeçil-
mez bir ürün, bizim de arz açığımız olan 
bir ürün. Bundan dolayı üreticilerimizi 
bu sebeple cesaretlendirmeye çalışıyoruz. 
Çeşitli sebeplerde ekilmeyen yaklaşık 68 

bin dekarlık alanda ekimi teşvik etmek 
amacıyla, yüzde 75’ini sübvanse ettiğimiz 
tohumu vererek, ayçiçeği ekim alanlarının 
genişlemesini arzu ediyoruz.”

 “ALACAĞIMIZ BAŞKA 
TEDBİRLER DE VAR”

Üreticilerin, mazot ve gübre fiyatların-
daki anormal yükselişe rağmen, ürettikle-
rinin ve ürettiklerini millete ikram etmeyi 
sürdürdüklerinin altını çizen Kirişci, 2021 
itibarıyla bu ürünlerden 25 milyar dolarlık 
döviz getirisi sağlandığını söyledi.

Kirişci, “Allah bütün çiftçilerimizden 
razı olsun. Buğdayla başladık, arpayla de-
vam ettik ve mısırla sürdürdük. Ayçiçeğiy-
le ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri, pancar 
kooperatifleri ve yağlı tohumla ilgili birlik-
lerimiz alım yapmaya devam ediyor. Yeni 
çıkan tebliğ ile ithalata yüzde 10 gümrük 
vergisi koyduk. Bunun yetersiz kalması 
durumunda alacağımız başka tedbirler de 
var. Bunları da devreye koyacağız. Herhan-
gi şekilde üreticimizin mağdur edilmesine 
izin vermeyeceğiz. Üretici kardeşlerim lüt-
fen panik yapmayın, telaşlanmayın. Biz 
sizin yanınızdayız. Cumhurbaşkanı’mızın 
önderliğinde çiftçilerimize sahip çıkmaya 
ve desteklemeye devam edeceğiz.” ifadele-
rini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci, “Ayçiçeği 
Hasadı” etkinliğinde 
konuştu: “Herhangi şe-
kilde üreticimizin mağ-
dur edilmesine izin 
vermeyeceğiz. Çeşitli 
sebeplerde ekilmeyen 
yaklaşık 68 bin dekar-
lık alanda, ekimi teşvik 
etmek amacıyla, yüzde 
75’ini sübvanse ettiği-
miz tohumu vererek, 
ayçiçeği ekim alanları-
nın genişlemesini arzu 
ediyoruz”

Ayçiçeği ekim alanları Ayçiçeği ekim alanları 
desteklerle genişleyecekdesteklerle genişleyecek
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arım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, 
Başkan Vekilleri Ahmet Ersoy ve Musa 
Takımcı, Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleri Adem Darımla, Cahit Yıldız ve 
Denetçi Osman Önder ile birlikte Sam-
sun, Trabzon, Erzurum, Sivas, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Malatya, Kayseri ve Ankara Böl-
ge Birlikleri ile bağlı kooperatiflere ziyaret-
te bulundu.

ÜRÜN ALIM 
MERKEZLERİ YOĞUN 

ÇALIŞIYOR
Samsun’da, Ballıca, Bafra, İkiztepe, 

Gökçeboğaz, Alaçam, Örencik, Tekke-
köy, Dikbıyık, Terme, Fatsa ve Akçatepe 
Tarım Kredi Kooperatifleri ile TK Birlik 
Bafra Çeltik Fabrikası, Kooperatif Market 
lojistik depoları ve kooperatif ürün alım 
merkezlerini ziyaret eden Başkan Kacır, 
incelemelerde bulunuldu. Başkan Kacır 
ve Başkan Vekili Ersoy’a Samsun Bölge 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy 
ve Bölge Müdürü Yasin Cebeci eşlik etti. 
Kooperatif çalışanları ve ortaklarla da gö-
rüşen Kacır, çalışmalarından dolayı  Bölge 

Birliği çalışanlarına teşekkür etti. Özellikle 
ürün alım merkezlerindeki yoğun mesaiyi 
takdir eden Kacır, “Tarım Kredi Koope-
ratifleri üretim öncesi olduğu gibi üretim 
sonrası da üreticinin yanında” dedi.

Başkan Kacır’ın Trabzon Bölge Birliği 
ziyaretine Başkan Vekilleri Ahmet Ersoy 
ve Musa Takımcı da eşlik etti. Trabzon 
Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktaroğlu ve Bölge Müdürü 
Osman Tomruk ile birlikte Kooperatifleri 
ziyaret eden Başkan Kacır çalışmaları ye-
rinde inceledi. Bulancak, Keşap, Giresun, 
Of, Akşar ve Bayburt Tarım Kredi Koope-
ratiflerini gezen Başkan Kacır, yaş çayların 
işlendiği fabrikada üretim aşamaları hak-
kında bilgi aldı.

JEOTERMAL SERAYA 
ÖZEL İLGİ

Başkan Kacır, Başkan Vekilleri Ersoy ve 
Takımcı, Erzurum Bölge Birliği programı-
na Vali Okay Memiş’i ziyaret ederek başla-
dı. Başkan Kacır ve beraberindekiler daha 
sonra Aziziye Belediye Başkanı Muham-

med Cevdet Orhan ile birlikte, Türkiye’nin 
en yüksek rakımında bulunan jeotermal 
serayı dolaştı. Erzurum Bölge Müdürü 
Bekir Parlak, Bölge Müdür Yardımcıları 
Özkan Yıldırım ve Mehmed Ağah Ayık’ın 
da eşlik ettiği ziyarette Başkan Kacır, do-
mates üretimini yerinde görüp, inceleme-
lerde bulundu.

Bir süre önce imzalanan protokolle Ko-
operatif Marketler’de satışa sunulan Ilıca 
Domatesini dalında görme fırsatı bulan 
Başkan Kacır, söz konusu yatırımın Erzu-
rum’a kazandırılmış olmasının mutluluk 
verici olduğunu ifade etti. Kacır, termal 
destekli domates seracılığı girişiminin 
Erzurum ve bölge için kıymetli bir atı-
lım olduğunu kaydederek, “Bu yatırımın 
Erzurum’da hayata geçirilmiş olması, bu 
alanda yatırım yapmayı düşünenler için 
de önemli bir model teşkil ediyor. Ben 
Aziziye Belediye Başkanımızı ve ekibini 
yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Kacır ve beraberindekiler Koo-
peratif Market Erzurum Lojistik Deposu 
ile Aşkale, Kandilli ve Aziziye Tarım Kredi 

Kooperatiflerini de ziyaret ederek faaliyet-
ler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KOOPERATİF 
ÇALIŞANLARI VE 

ORTAKLARI DİNLEDİ
Başkan Kacır, Başkan Vekili Musa Ta-

kımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Adem Da-
rımla ile birlikte Sivas Bölge Birliği faaliyet 
alanında yer alan Tercan, Çayırlı, Erzincan, 
Bahçeli ve Üzümlü Tarım Kredi Koope-
ratifleri, Kooperatif Market Sivas Lojistik 
Deposu ve Erzincan Süt Ürünleri Fabri-
kasını ziyaret etti. Kooperatif çalışanları ve 
ortaklarla görüşen Başkan Kacır ve berabe-
rindekilere Sivas Bölge Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Musa Deveci, Bölge Müdürü 
Levent Uslu ve Bölge Müdür Yardımcıları 
Şemis Kalem ile Suat Öz eşlik etti.

Başkan Kacır, ziyaretlerine Gaziantep, 
Şanlıurfa, Malatya, Kayseri ve Ankara 
Bölge Birlikleri ile devam etti. Bölge Bir-
liklerini ziyaret eden Başkan ve beraberin-
dekilere Bölge Yönetim Kurulu Başkanları 
ile Bölge Müdürleri eşlik etti. 

T

Başkan Köksal Kacır’dan Bölge Başkan Köksal Kacır’dan Bölge 
Birliklerine ziyaretBirliklerine ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, 
Bölge Birlikleri ile bağlı koo-
peratiflere ziyarette bulundu. 
Bölge ve Kooperatif çalışan-
larıyla görüşen Başkan Kacır, 
ortaklarla da sohbet etti.
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retici ile tüketici arasında köprü vazifesi 
gören Tarım Kredi Kooperatif Market, 
mağaza sayısı ve ürün çeşidini artırma-
ya devam ediyor. Kooperatif Market ile 
Aziziye Belediyesi arasında jeotermal 
seralarda üretilen domateslerin satışına 
yönelik iş birliği protokolü imzalandı. 

İmza töreninde konuşan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü 

Bekir parlak, kurum olarak tüketiciye 
kaliteli ve ucuz gıda ürünü temin etmeyi 
hedeflediklerini belirterek, “Ilıca domate-
sini doğrudan halka ilk elden ulaştıracak 
olmak bizim için bir ayrıcalık. Aziziye 
Belediyemizle imzaladığımız protokol ve 
işbirliğiyle domatesin yanında, üretilecek 
diğer ürünleri de Kooperatif Marketlerde 
görmek isteriz.” dedi.

GÜBRE DESTEĞİ 
SAĞLANACAK

Tarım Kredi olarak üreticilerin ya-
nında yer aldıklarını belirten Parlak, 
“Sağlıklı gıda ve uygun fiyat dünya gün-
deminde yer alan bir konu. Tarımsal 
üretimin artırılması ve bunun sürdü-
rülebilir olması için maliyetlerin aşağı 

çekilmesi ve pazara erişim gibi konu-
larda üreticilerimize her zaman destek 
oluyoruz. Yeter ki çiftçilerimiz üretmeye 
devam etsin. Bu anlamda Aziziye Bele-
diyemizle imzaladığımız protokol ve iş 
birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. 
Amacımız, üreticiyi korurken halkımı-
zın da gıda ürünlerine uygun fiyatlar-
la ulaşmasını sağlamak. Dağıtım için 
Erzurum’da lojistik deposu kuruyoruz. 
Kooperatif olarak belediyemize gübre 
desteği vereceğiz ve böylece üretim ma-
liyeti aşağı inecek.” diye konuştu.

KOOPERATİF 
MARKETLERDE 

SATILACAK
Ürettikleri domatesin piyasada büyük 

yer edindiğine işaret eden Belediye Baş-
kanı Muhammet Cevdet Orhan şunları 
söyledi:

“Seramızda üretilen domatesi Erzu-
rum’daki marketlerde satışını yapıyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de yine halkı-
mızın ekonomik fiyatlarla domates satın 
alabilmesi amacıyla Tarım Kredi Koope-
ratifleri ile çalışacağız. Biz burada ortaya 
bir model koyduk ve üreticilerimizi bu 
bölgede jeotermal kaynakları kullanmak 
suretiyle yatırım yapmaya davet ediyo-
ruz. Naturel salkım domatesimiz, imza-
ladığımız protokol ile artık Kooperatif 
Marketler aracılığıyla hem de çok ekono-
mik bir fiyatla satışa sunulacak.”

SERALAR GEZİLEREK 
YERİNDE İNCELENDİ

İmza töreninin ardından Belediye Baş-
kan Orhan, Bölge Müdürü Parlak ve Böl-
ge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Küçükoğlu ve Bölge Müdür Yardımcısı 
Özkan Yıldırım ile birlikte seraları geze-
rek Ilıca domatesinin üretim süreci hak-
kında bilgiler verdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Aziziye Belediyesi arasında protokol imzalandı. Termal kaynak ve biyokütlesel 
atıklarla ısıtılan serada üretilen Ilıca salkım domatesi, Kooperatif Market güvencesiyle tüketiciye ulaştırılacak.

Ü

Jeotermal seradan Kooperatif Market’eJeotermal seradan Kooperatif Market’e

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF), Aynes Gıda’nın kapalı teklif, 

açık artırma ve pazarlık aşamaları sonra-
sında, muhammen bedel olan 
785,5 milyon TL ile en yüksek 
teklifi veren Türkiye Tarım 
Kooperatifleri tarafından satın 
alındığını açıkladı. 

TMSF, Aynes Gıda’nın 785,5 
milyon TL’lik bedelle Türkiye 

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satışının 
onaylandığını bildirdi. 

TMSF’den yapılan açıklamada, yak-
laşık 1.000 işçinin çalıştığı 
ve her gün 20 bin çiftçinin 
süt sattığı Denizli’deki Aynes 
Gıda’nın iflastan kurtarıldık-
tan sonra 8 Eylül’de ikinci kez 
ihaleyle satışa çıkarıldığı kay-
dedildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Aynes Gıda’yı satın aldı
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Gıda sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak ön plana çıkan ve 25 ayrı ülkeden 835 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen 
Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarında Tarım Kredi Kooperatiflerinin standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

ürk gıda sektörünün uluslararası pay-
daşlarıyla buluşma noktası olan ve bu yıl 
30.’su yapılan WorldFood İstanbul, 1- 4 
Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Sektör-
deki hizmet, teknoloji ve ürünlerin ser-
gilenmesine, yerli üreticilerin ve girişim-
cilerin dünyanın dört bir yanından gelen 
sektör paydaşlarıyla iletişime geçmesine 
öncülük eden fuara Tarım Kredi Grubu 
iştiraklerinden Tarım Kredi Birlik A.Ş. 
katılım gösterdi.

WorldFood İstanbul’un, yabancı fir-
maların Türk gıda sektörünü keşfetme-
si, yerli ve yabancı firmaların sektördeki 
önemli alıcılarla bağlantı kurması ve yeni 
pazarlarda ürünlerini tanıtması için ide-
al bir ortam sağladığını kaydeden TK 
Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkan 
Vekili Temel Tayyar Yeşil, “Bu organizas-
yon, 30 yıldır gıda sektörü paydaşlarının 
en önemli buluşma noktalarından biri. 
25 ayrı ülkeden 835 katılımcının yer aldı-
ğı fuara, 163 ülkeden yaklaşık 40 bin kişi 
ziyarette bulundu. Bu kadar çok ürünün 
sergilendiği, benzersiz satış yapma ve 
iş ağı kurma olanaklarının bulunduğu 
fuarda biz de Tarım Kredi Birlik olarak 
yer almanın mutluluğunu yaşadık. Ama-
cımız sektörde bilinirliğimizi artırarak, 
çiftçilerimizin el emeği ürünlerin pazara 
ulaşımını kolaylaştırmak.” dedi.

TARIM KREDİ 
STANDINA BÜYÜK İLGİ

Fuarda en çok ilgi gören stantlardan biri 
olduklarını belirten Yeşil şunları söyledi;

“Tarım Kredi Grubu iştiraklerinden Tarım 

Kredi Birlik A.Ş’ nin WorldFood 2022 stan-
dını 500’ün üstünde ulusal ve uluslararası fir-
ma ve 200’ün üstünde satın alma yöneticisi 
ziyaret etti. Ayrıca fuardaki gastronomi ekip-
leri ve şeflerinin yanı sıra doğal ürün dernek-
leri ile çok sayıda misafirin teveccühüyle kar-

şılaştık. Bu bizim için oldukça memnuniyet 
verici. Öte yandan sorumluluğumuzu daha 
da iyi anladık. Çalışmalarımızı bu doğrultu-
da artırarak hem tüketici memnuniyeti hem 
de üretim çeşitliliği ve sürdürülebilirliği için 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

T

Tarım Kredi Kooperatifleri, 
WorldFood 2022 İstanbul Fuarında
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Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği 
Olağanüstü Genel Kurulu 

Ankara Green Park Otelde yapıl-
dı. Şölen havasında geçen genel 
kurula 17 Bölge Birliğinden de-
legeler, Bölge Birlikleri Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Bölge Müdür ve 
Müdür Yardımcıları ile Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
idarecileri katıldı. 

“ORTAKLARIMIZIN 
MEMNUNİYETİ 
ÖNCELİĞİMİZ” 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan genel kurul-
da, Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Köksal Kacır, Tarım 
Kredi’nin başarısında, kooperatifle-
rin özverili ve yerinde hizmetlerinin 
önemine vurgu yaparak “Kurumu-
muzun varlık sebebi olan ortakla-
rımızın memnuniyetini sağlamak 
bizim öncelikli hedefimiz. Bugüne 
kadar çiftçimizin en büyük destek-
çisi olan Tarım Kredi Kooperatifleri 
üretimin her aşamasında ortağının, 
üreticinin, çiftçinin sahada bizzat 
yanında yer alan bir kurum olarak 
ülke tarımı için çalışmalarını daha 
güçlü bir şekilde sürdürecek. Genel 
Müdürümüz Hüseyin Aydın’ın ön-
cülüğünde siz değerli ortaklarımız 
ve kurumumuz açısından günümüz 
koşullarına uygun düzenlemeleri 
yaptık. Olağanüstü genel kurul top-

lantımız bu açıdan daha da önem 
arz etmektedir.” diye konuştu. 

“TARIM KREDİDEN 
ÇOK BÜYÜK BİR 
BEKLENTİ VAR”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
son dönemin en fazla öne çıkan 
markası olduğunu kaydeden Ge-
nel Müdür Aydın, şunları söyledi; 
“Olumlu söylenenler var, eksik, 
noksan, yanlış söylenenler var. 
Buranın patronu, sahibi, temsilci-
leri olan sizlerle neler yaptığımızı 
birinci ağızdan paylaşıyor olaca-
ğız. Ben de geçen süre içerisinde 
kurumumuz hakkında pek çok 
şey öğrendim. Öğrendikçe kat-
kılarımız artarak devam edecek. 
Birinci gördüğüm şey şu, Tarım 
Kredi’den çok büyük bir beklenti 
var.” 

GENEL KURULDA 
DELEGELER 

BİLGİLENDİRİLDİ 
Daha hızlı yol almak, zama-

nı daha verimli kullanmak için 
olağan üstü genel kurul kararı 
aldıklarını belirten Aydın, “Bu 
vesileyle sizleri davet ettik.” dedi. 
Konuşmaların ardından delege-
lere gündem maddeleriyle ilgili 
bilgilendirmeler yapıldı. Okunan 
maddelerin tamamının oy bir-
liği ile kabul edildiği olağanüstü 
genel kurul, renkli görüntülere 
sahne oldu.

Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri Merkez Birli-
ğinde olağan üstü genel 
kurul heyecanı yaşandı. 
Ankara’da gerçekleşti-
rilen olağanüstü genel 
kurulda delegelere ses-
lenen Genel Müdür Hü-
seyin Aydın “Tarım Kredi 
son dönemin en fazla 
öne çıkan markası. Bu-
ranın patronu, sahibi, 
temsilcileri olan sizlerle 
neler yaptığımızı birinci 
ağızdan paylaşıyor ola-
cağız.” dedi.

Tarım Kredide Genel Tarım Kredide Genel 
Kurul HeyecanıKurul Heyecanı

Tarım Kredi’de hububat eksperliği 
eğitimleri devam ediyor

Kooperatif ortaklarından sağlıklı ve uygun kri-
terlerde ürün alımı yapılabilmesi, fiziki-teknik 

işlemlerden kaynaklanan olumsuzlukların azal-
tılması ve fiyatlandırmada istikrarın sağlanması 
açısından, hububat alımlarının yoğun olduğu böl-
ge birlikleri ve bağlı kooperatiflerde görev yapan 
personele yönelik Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
iş birliği ile hububat eksperlik eğitimi düzenlendi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği Ürün Geliştirme ve Satış Daire Başkanlıkları 

tarafından planlanan Hububat Eksperliği Eğiti-
minin 26 Eylül-7 Ekim tarihleri arasındaki ikinci 
dönemi başladı.

Eğitimin ilk gününde İnsan Kaynakları ve İleti-
şim Daire Başkanı Ümit Tanrıöven, Kurumsal İle-
tişim ve Eğitim Müdürü Yakup Ziya Çakır ile ilgili 
müdürlüklerin yetkilileri hazır bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi eğitmenlerince verile-
cek kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan 
personele eksperlik belgesi verilecek.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İnsan Kaynakları ve İletişim Daire 
Başkanlığı Kurumsal İletişim ve Eğitim Müdürlüğü tarafından TMO iş 
birliği ile Tarım Kredi bünyesinde görev yapan personele yönelik 2022 
yılı ikinci dönem “Hububat Eksperliği Eğitimi” düzenlendi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
Sakarya Bölge Birliği ve faaliyet alanındaki kooperatifleri 
ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın ve Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Okan 

Ateş, Sakarya Bölge Birliğini ziyaret etti. 
Bölge Birliği ve faaliyet alanındaki koopera-
tif çalışanlarıyla görüşen Aydın, ortaklarla 
da bir araya geldi. Sakarya programı kap-
samında Kooperatif Marketleri de gezen 
Aydın, tüketiciler ve market çalışanları ile 
sohbet etti.

İlk durağı Akçakoca Tarım Kredi Koo-
peratifi olan Genel Müdür Aydın, burada 
ürün alım faaliyetleri kapsamında alımı 
gerçekleştirilen kabuklu fındık ile ilgili ola-
rak bölge müdürü ve kooperatif yetkilile-
rinden bilgi aldı. 

KOOPERATİF MARKETE 
ZİYARET 

Akçakoca’daki kabuklu fındık alımının 
ardından Karasu ilçesinde bulunan Tarım 
Kredi Kooperatif Marketi Aziziye şubesi-
ne geçen Genel Müdür Aydın, tüketicilerle 

ve market çalışanları ile sohbet ederek yü-
rütülen çalışmalar hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. 

GENEL MÜDÜR AYDIN, 
DANELİK MISIR 

HASADINA KATILDI 
Tarımsal üretimin devamlılığı için ürün 

alımı faaliyetlerini hızla sürdüren bölge 
birliklerimiz tarafından alımı yapılan ürün-
lerde danelik mısır ilk sıralar arasında yer 
alıyor. Genel Müdür Aydın, bölge birliği 
tarafından alımı yapılan danelik mısırın 
hasat etkinliğine de katıldı. Budaklar Tarım 
Kredi Kooperatifi yöresinde bulunan çift-
çilerin tarla hasadına katılan Aydın, hem 
üreticilerle hem de Bölge ve kooperatif yet-
kilileriyle görüşerek faaliyetler hakkında 
bilgi aldı. 

Genel Müdür Aydın’a yaptığı ziyaretler-
de Bölge Müdürü A. Harun Kırmızı, Bölge 
Müdür Yardımcısı Atakan Gökçe, bölge ve 
Kooperatif yetkilileri de eşlik etti. 

Genel Müdür Aydın’dan Genel Müdür Aydın’dan 
Sakarya Bölge Birliğine ziyaret Sakarya Bölge Birliğine ziyaret 
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Tarım Kredi Holding Yönetim ve 
İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, 
yaptıkları kampanyaların tüketici-

lerde karşılık bulduğunu ve diğer market 
raflarına da indirim olarak yansıdığını be-
lirterek, “Tarım Kredi bu konuda çalışma-
larını sürdürecek. Yeni kampanyalarımız 
da devam edecek.” dedi.

Bademli, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi kapsa-
mında düzenlenen “Gıda Tedarik Zinciri 
ve Arz Güvenliği” başlıklı panelde yaptığı 
konuşmada, tedarik zinciri açısından ta-
rımsal girdinin toprakla buluşmasının ve 
bu ürünün işlenerek tüketiciye ulaştırılma-
sının öneminden bahsederek, Tarım Kredi 
olarak yaklaşık 1,5 asırdır Anadolu’nun her 
köşesinde bunu yaptıklarını söyledi.

Tohumun tarla ile buluşması ve sonrasın-
daki süreçte tarımsal arz için gereken her 
türlü desteği sağladıklarını anlatan Badem-
li, son yıllarda tedarik zincirinde yaşanan 
sıkıntılardan bahsetti.

Bademli, “Anadolu’nun her karış top-
rağında çiftçinin tarımsal üretimi devam 
ettirmesi adına biz endişeye kapılmıyoruz. 
Çiftçimiz ürünü toprakla buluşturuyor, ge-
reken destekler veriliyor. Harman zamanı 
geldiğinde çiftçimizi kimseye muhtaç et-
meden uygun fiyatlarla değerlemesini ger-
çekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KAMPANYALARIMIZ 
VE YENİ MARKET 

AÇILIŞLARIMIZ SÜRECEK”
Yılmaz Bademli, Tarım Kredi Kooperatif 

marketlerinde yeni bir kampanya olup olma-
yacağına yönelik soru üzerine, şu cevabı verdi:

“Bu kampanyalar karşılık buluyor. Birinci 
kampanyamızda ilk günlerde normal ciro-
muzun 7 katı ciro yaptık. Vatandaş buna 
teveccüh gösteriyor. Bizimle birlikte raflar-

da ürün fiyatları istenilen seviyelere geliyor. 
Tarım Kredi bu konuda çalışmalarını sür-
dürecek. Kooperatif Market, bizim 16 işti-
rakimizden bir tanesi sadece. Bugün o daha 
çok konuşuluyor. Kâr politikası gütmeden 
vatandaşı uygun ürünle buluşturmaya çalı-
şıyoruz. Bu sayı artacak. Yeni kampanyala-
rımız da devam edecek.”

Bademli, market sayısının bin 500 civarın-
da olduğunu hatırlatarak, “2 bin 500-3 bine 
yürüyeceğiz. Sürekli, 15 günde bir 30-35 
ürünle kampanya yaparken 100’ün üzerin-
de temel gıda maddesinde en uygun fiyatla 
rafta bulunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

“TARIM KREDİ 
MAHALLELERDEKİ 

BAKKALLARA 
YOĞUNLAŞACAK”

Yılmaz Bademli, yeni bir proje üzerinde 
çalıştıklarını aktararak, proje hayata geçince 
market sayısının hızla artacağını söyledi.

“Başka market içerisinde mi olacak?” so-
rusuna karşılık Bademli, “Muhtemelen ma-
hallelerdeki bakkallarda yoğunlaşacağız.” 
cevabını verdi.

 “ÇİĞ SÜTTE ÜRETİCİNİN 
ZARAR ETMEYECEĞİ 

FİYAT BELİRLENMELİ”
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üre-

ticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu 
Başkanı İsa Coşkun da et ve süt konusunda 
Türkiye’nin gelecekte sıkıntı yaşama ihtima-
li olup olmadığı konusuna değinerek, üreti-
ciden tüketiciye ulaşan tedarik zincirinin 
sağlıklı işlemesinin öneminden bahsetti.

Sözleşmeli tarımın yaygınlaşması gerektiği-
ni belirten Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörün Ulusal Süt Konseyi’nden 

(USK) beklentisi maliyetleri iyi ortaya koy-
masıdır. Üreticinin eline maliyetin altında 
ürün geçmemesi gerekiyor. Enflasyon bek-
lentilerini kırmak isteniyorsa süt primi ar-
tırılmalıdır. Burada önemli konu USK’nin 
maliyetleri sağlıklı bir şekilde tespit etmesi. 
Tarımda hayvan beslemek önemli. Üretici-
nin zarar etmemesi gerekiyor. Buna yönelik 
çabaları tabii ki takdir ediyoruz ancak bun-
lar yeterli olmadığında hızlı adım atmaktan 
hiçbir şekilde çekinmememiz gerekiyor.”

 “ÜRÜN FİYATININ 
OLUŞUMUYLA İLGİLİ 
MUKAYESEYİ DOĞRU 

YAPMALIYIZ”
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı 

Yüksel Tavşan ise Türkiye’nin tarımda çok 
şanslı olduğunu, yıllık sebze-meyve üreti-
minin 55 milyon tonu aştığını belirterek, 
bu alanda ülkenin Avrupa’da birinci, dün-
yadaki yerinin ise 4-6 arasında değiştiğini 
söyledi.

Özellikle örtü altı ürünlerde ciddi üretim 
ve ihracat olduğunu dile getiren Tavşan, 
üretime odaklanarak yapılması gereken 
bazı şeyler olduğunu anlattı.

“Öncelikle bilgi kirliliğinin önüne geçil-
mesi gerekiyor.” diyen Tavşan, şu açıklama-
larda bulundu:

“Türkiye’de sebze-meyve üretim ve tedarik 
zincirinde yüksek kar uygulaması var mı bu 
tespit edilmeli. Hangi yollardan nasıl geliyor, 
burada kimin eli değiyor, sorun var mı gibi 
konular tespit edilmeli. Bu, Ekonomi Koor-
dinasyon Kurulu’nun ve Gıda Komitesi’nin 
önem verdiği bir konu. Piyasanın izlenebi-
lirlik konusu önemli. Gıda zincirini takip 
etmemiz lazım. Çok konuştuğumuz bazı 
konular var. Özellikle, ‘şu ürün üretimde 

şu para, tüketimde şu para’ şeklinde yanlış 
değerlendirmeler var. Mukayeseyi ve kıyası 
doğru yapmalıyız. Bunu doğru yapamıyo-
ruz. Tüketiciler neyi karşılaştırıyor bilmesi 
lazım. Bunu yapabilmek için standartların 
ve bölgesel tescilli şartların olması lazım.”

 “TARIMSAL PLANLAMA VE 
YÖNLENDİRME YAPILMALI”
Yüksel Tavşan, tarımsal üretimde planla-

manın önemine işaret ederek, geçen sezon 
soğan üreticisinin para kazanamadığı için 
bu sene çiftçinin soğan ekmediğini bildirdi.

Tavşan, “Bu sene üretim yok. Üretim 
olmayınca soğan tehlike arz ediyor gözü-
küyor. Fiyatı yükselebilir. Bizim ürünle-
rimiz fabrikasyon ürün değil. Dolayısıyla 
planlama veya yönlendirme yapılmalı. En 
azından bazı ürünlerde planlama yapılma-
lı. Bana yetki verseler patates ve soğandan 
başlarım.” şeklinde konuştu.

Tarımsal üretimde fiyat garantisi veril-
mesinin öneminden bahseden Tavşan, bu-
nun yapılması halinde yeterli üretim yapıla-
bileceğini vurguladı.

İhracatın iç piyasadaki fiyatları artırdı-
ğına yönelik bir yorum üzerine Tavşan, bu 
noktada önceden planlamanın önemine 
işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Çok yüksek fiyatlara ulaşmayacak şekil-
de tespitler yapılması gerekiyor. Bugünlerde 
‘Bazı ihracatçılarımızın Avrupa ile doma-
tesi 2 avroya anlaştığı’ konuşuluyor. Tabii 
salkım domates aslında. Yuvarlak domates 
o kadar fiyat bulmaz ama bu örnek oluyor. 
Piyasayı yükseltebilir. Bu da bir sorun. ‘İh-
racat olmasın’ demek de bu işe çare olmu-
yor. Önceden planlamak lazım.”

“İTHAL EDİLEN HUBUBATIN 
ÇOK CÜZİ KISMI TÜRKİYE 

İÇİNDE TÜKETİLİYOR”
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohum-

lar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İH-
BİR) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gül de 
son yıllarda hububatta yaşanan küresel sı-
kıntılardan bahsederek, şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“(Hububatta) Kendi içimizde ham mad-
de sorunu zaten çok azdı. 2023’te de çok 
daha az hissedilecek. Yurt dışından ciddi 
miktarda ithalat yaptığımız söyleniyor. O 
ithalatı ne için yapıldığına bakılması la-
zım. Yurt dışından ürünü ithal edip katma 
değer katarak değerli ürün olarak ihraç 
ediyorsak burada ülkenin çok fazla zararı 
olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki yurt 
dışından yapılan hububat ithalatının çok 
cüzi bir miktarı aslında Türkiye içinde tü-
ketiliyor. Geri kalan yüzde 90-95’lik kısmı 
katma değerli şekilde tekrar ihraç ediliyor.”

“Kampanyalarımız ve yeni “Kampanyalarımız ve yeni 
market açılışlarımız sürecek”market açılışlarımız sürecek”

Tarım Kredi Holding Yöne-
tim ve İcra Kurulu Üyesi Yıl-
maz Bademli: “Tarım Kredi 
Kooperatif marketleri ola-
rak kar politikası gütme-
den vatandaşı uygun fiyatlı 
ürünlerle buluşturmaya ça-
lışıyoruz. Yeni kampanya-
larımız da devam edecek. 
Market sayımızı da hızla ar-
tıracağız ve muhtemelen 
mahallelerdeki bakkallar-
da yoğunlaşacağız” dedi. 
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Van Tarım Kredi Koopera-
tifinde düzenlenen tohum 
dağıtım programına katılan 

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Ozan Balcı, Van’ın tarım ve 
hayvancılığın şehri olduğunu söyledi.

Her zaman çiftçiye, üreticiye ve 
tarıma dost bir idareci olduğunu 
belirten Balcı, “Çiftçilerimizi zen-
ginleştirmek en büyük idealimiz-
dir. Burası tarım memleketi. Tarım 
özel olarak ilgilendiğimiz bir alan. 
Çiftçilerimizin derdiyle dertleniyo-
ruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
sertifikalı tohum için 50 milyon 
lira ayırdık. Buğday ve arpa tohu-
mu dağıtımı yapıyoruz. İlkbaharda 
korunga, yonca ve silajlık mısır gibi 
ürünlere tohum desteği vereceğiz.” 
diye konuştu.

Kentte hayvancılığın gelişmesine 
yönelik projeleri de önemsediğini 
vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

“Hayvan yetiştiriciliği yapan 
vatandaşlarımıza bir yıl ödemesiz 
5 yıl vadeli, sıfır faizli koyun pro-
jesini hatırlatmak istiyorum. İlgili 
birimlerle daha sık görüşün. Pes 
etmeden bu işe devam etmenizi 
istiyorum. Hedefimiz mevcut öl-
çeği tamamlamak. 50 koyununuz 
varsa bu sayı 100 olsun. Sıfırdan 
başlayan birinin en az 100 koyunu 
olsun. Veterinerlik hizmetlerini biz 
karşılayacağız. Burada zengin fakir 
ayrımı yok. Herkes bu projeden 
faydalanabilir. 200 koyununuz var-
sa 300’e, 300 ise 400’e tamamlayın. 
Sorun yok. Yeter ki siz koyunculu-
ğu yapın. Desteği biz vereceğiz.”

Van Tarım Kredi Van Tarım Kredi 
Kooperatifinde Kooperatifinde 

569 üreticiye 802 569 üreticiye 802 
ton sertifikalı arpaton sertifikalı arpa  
tohumu dağıtıldıtohumu dağıtıldı

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Or-
man İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun ya-
şanmaması amacıyla başlatılan “Van Arpa Üretiyor” pro-
jesi kapsamında kentteki 569 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 
sertifikalı arpa tohumu desteği verildi. Tohumlar, Van Ta-
rım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla TAREKS Tohumculuk 
tarafından karşılandı. 
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Ordu’nun Akkuş ilçesinin coğrafi işaret tescilli Akkuş 
şeker fasulyesi için hasat başladı.

Kendine has tadı, erken pişmesi ve kabuksuz ol-
masıyla bilinen fasulye, Türk Patent Enstitüsü tarafından 
2010’da coğrafi işaret alarak tescillendi.

İklim, su ve toprak özelliklerinin üründeki farklılığı getir-
diğini belirten üretici Ahmet Kaya, “Geçmişte herkesin sade-
ce kendi ihtiyacını karşılayacak kadar, 3-5 ton kadar fasulye 
üretiliyordu. İlçemizdeki çiftçiler mayıs ayında ekimini yaptı-
ğı fasulyeden bu sezon 600 ton rekolte bekliyor” dedi.

Kaya, başvuruları sonucunda 2010 yılında fasulyenin coğ-
rafi işaret tescil belgesini aldıklarını kaydederek, “Coğrafi işa-
reti aldıktan sonra fasulyemizin yurt içi ve yurt dışında tanı-
tımlarını güzel şekilde yaptık. Her geçen yıl talepler çoğaldı. 
Çoğaldıkça da fiyatlarımız da artmaya başladı. Fiyatları artır-
dıkça üreticilerimizden bir ilgi, alaka olmaya başladı. Gurbet-
teki üreticilerimiz dahi yazları çoluğunu çocuğunu getiriyor, 
fasulye dikimini yapıyor.” diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin dekar alanda fasulye ekimi olduğunu dile ge-
tiren Kaya, “Şu anda 2 bin 500 ile 3 bin kişi arasında çiftçimiz 
fasulye üretimi yapmaktadır. Fasulyemizin fiyatını bugün iti-
barıyla 50 liraya çıkartmış bulunuyoruz.” dedi.

Akkuş Ziraat Odası Başkanlığınca coğrafi işaret tescili alı-
nan ürün için hem yurt içi hem de yurt dışı pazarı buldukla-
rını aktaran Kaya, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir 
zincir markette Akkuş şeker fasulyesinin satıldığını söyledi.

Kaya, Almanya’da anlaşma yaptıkları 6 firmaya bu sene 
ürün gönderileceğini ifade etti.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde üretilen 
coğrafi işaret tescilli fasulyede bu 
sezon 600 ton rekolte bekleniyor. 
Tüketiciler tarafından tercih edi-
len fasülye Tarım Kredi Kooperatif 
Market raflarında satışa sunuluyor. 

Tescilli Akkuş şeker fasulyesinin Tescilli Akkuş şeker fasulyesinin 
hasadına başlandıhasadına başlandı
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Özlem markalı sucuklar dana etinin ba-
haratlarla karıştırıldıktan sonra 

uygun ortamda fermantas-
yon ve kurutma işlemleri 
uygulanarak hazırlan-
maktadır. Fermente 
sucuklar ısıl işlem 
görmüş sucuklara 
göre daha az nem-
lidir.

Özlem Dana 
Macar Salam ürün-
leri farklı kültür-
lerin ortak mirası 
olarak Türk damak 
tadına uygun bir şekilde 
hazırlanmaktadır. 50 gram-

lık pratik ambalaj seçeneğiyle her sofraya 
eşlik edebilecek bir lezzet ola-

rak satışa sunulmaktadır.
Özlem sosis ürün-
leri içerisinde kla-

sik dana kokteyl 
sosis ve uzun 
sosis çeşit-
lerinin yanı 
sıra Avru-
pa kökenli 
Bratwurst ve 

Fran kf ur ter 
sosisler de bu-

lunmaktadır. 
Dana kokteyl so-

sis özel formu pratik 

ve lezzetli sofraların vazgeçilmezi olurken; 
uzun soyulmuş sosis çeşidi ise yağ ve si-
nirlerinden ayrılmış etler uzun formların-
da fırınlandıktan sonra kahvaltıların, ara 
öğünlerin ve sandviçlerin vazgeçilmeyecek 
ürünü olmaktadır.

Fermente sucuk çeşitleri, farklı kültürle-
rin ortak mirası olan salamlar, geleneksel 
kavurma lezzeti, gurme dünya lezzetleri ve 
daha birçok et ürünüyle sektörde yer alıyor.

TARIM KREDİNİN YENİ 
ÜYESİ TAREKS ET VE ET 

ÜRÜNLERİ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

en yeni üyelerinden biri olan Tareks Et ve Et 

Ürünleri AŞ, Ocak 2021 yılında Tarım Kre-
di Holding bünyesinde İstanbul Tuzla’daki 
yerleşkesinde üretim hayatına başladı. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
tarım ve besicilik alanındaki köklü geçmi-
şinden güç alarak ilerleyen Tareks Et ve Et 
Ürünleri AŞ, modern ve yenilikçi üretim 
anlayışıyla Et sektöründe “En İyi ve Öncü” 
olma motivasyonuyla yoluna devam ediyor. 

Çağımızın en önemli kalite gerekliliği 
olan TSE , HELAL ET , IFS , GMP , ISO 
9001 , ISO 22000, ISO 14001 , OHSAS 
18001 sertifikalara sahip olan Tareks Et ve 
Et Ürünleri AŞ, modern üretim tesislerinde 
yüksek standartlara uygun, güvenilir ve ka-
liteli ürünleri, et sektörünün getirdiği has-
sasiyet ile işliyor ve üretiyor.

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri iştiraki 
TAREKS Et ve Et Ürün-
leri, kendi tesislerinde 
üretimine başladığı 
yeni markası Özlem ile 
et sektöründe dene-
yim ve modern anlayışı 
bir araya getiriyor.

TAREKS et TAREKS et 
sofralarda sofralarda 
yerini yerini 
aldıaldı  
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Son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerinin tarımsal üretim süreçlerine olum-
suz etkileri, hızlı nüfus artışı ve pandemi ile birlikte gıdaya olan talep artışı, fiyat 
dalgalanmaları gibi olumsuz etkiler sonucunda tarımsal üretimin değeri son za-
manda önem kazanmıştır. 

Hububat Tarımında 
Başlangıç Gübrelemesi HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

2021 TÜİK verilerine göre ülkemizde 97 milyon 
dekar buğday ve arpa ekim alanı mevcuttur. Ta-

rımsal değer zincirlerinin yükselmesiyle birim alan-
dan alınan ürün miktarını ön plana çıkmıştır. Ta-
rımsal arazi verimi artırmak için de doğru zamanda, 
doğru besleme unsurları ile mümkün olmaktadır. Bu 
kapsamda birim alandan verim artışı sağlamak için 
izlenmesi gereken üç ana adım mevcuttur: 

1. Toprak işleme
2. Tohum seçimi
3. Bitki besleme ve bitki koruma tedbirleri

Toprak işleme
Hasat sonrası pullukla derin sürüm yapılarak top-

rak işlemeye başlanmalıdır. Ekim öncesi kazayağı ile 
tarlayı düzleyip, rotaratörle kesekler kırılıp ekime ha-
zır hale getirilmelidir.

Tohum seçimi
Sertifikalı, bölgenin iklim koşullarına uygun ya da 

adaptasyon kabiliyeti yüksek, hastalıklardan ari çeşit 
seçilmelidir. Tohumluk tercih edilirken yetiştiricili-
ğin yapılacağı sulu ve kuru koşullar da dikkate alın-
malıdır.  

Bitki besleme ve bitki koruma tedbirleri 
Doğru bir gübreleme yapabilmek için öncelikle 

toprak analizi yapılmalıdır. Analiz sonucuna göre ilk 
yapılacak işlem toprak pH’sı ve organik madde ora-
nının uygun seviyelere getirmek gerekmektedir. Bu 
iki faktörü yetiştiricilik için ideal seviyelere getirme-
den kullandığımız gübrelerden istenilen verimleri 
almak zorlaşmaktadır. 

Ülkemizde hububat tarımı yapılan arazilerin 
büyük bir kısmı yüksek pH’lı topraklara sahiptir. 
pH’nın yüksek olması hem toprakta rezerv halinde 
bulunan besin elementlerinin hem de kullandığımız 
gübrelerin bitki tarafından alınmasını engellemektir. 
Yüksek pH seviyesini ideal düzeylere getirmek için 
mikronize elementel kükürt kullanılmalıdır.

Yapılan toprak analizleri neticesinde hububat ta-
rımı yapılan arazilerin büyük bir kısmında organik 
maddenin düşük olduğu görülmüştür. Topraktaki 
organik madde miktarını %3’ün üzerine çıkartmadı-
ğımız sürece kullandığımız gübrelerden ve toprakta 

rezerv halinde bulunan besin elementlerinden mak-
simum fayda sağlamamız imkânsızdır. Topraktaki 
organik madde miktarını yükseltebilmek için iyi 
yanmış vasıflı hayvan gübresi veya yüksek vasıflı le-
onardit kaynaklı Humik-fulvik asitlerin kullanılması 
gerekmektedir.

Hububat tarımında istenilen verimlerin alına-
bilmesi için iyi bir taban gübrelemesi şarttır. Taban 
gübrelemesinin ilk amacı bitkinin ihtiyacı olan azot, 
fosfor ve potasyumun toprak altına verilmesidir. Ya-
pılan bilimsel çalışmalar ışığında hububat bitkileri-
nin kuru ve sulu tarım şartlarındaki makro bitki be-
sin elementleri ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Buğday Bitkisinin Besin Maddesi İhtiyacı

Azot, bitkinin yeşil aksamının gelişmesini, boy-
lanmasını, danede protein oluşumunu sağlamakta-
dır. Hububat bitkisi ihtiyaç duymuş olduğu toplam 
azotun %90’ı kadarını kardeşlenme dönemi ve son-
rasında kullanmaktadır. Tohum ekiminden kardeş-

lenmeye kadar olan dönemde bitkinin azot ihtiyacını 
taban gübrelerindeki azot karşılamaktadır. Harici bir 
azotlu gübre kullanmaya gerek yoktur.

Fosfor bitkide kök gelişimine ve kardeşlenmeye 
direkt etki gösteren önemli bir elementtir. Potasyum 
ise dane verimine doğrudan etki etmesinin yanında 
soğuklardan bitkiyi koruduğu yapılan çalışmalarla 
ispatlanmıştır.

Hububat bitkisinin besin elementi ihtiyaçla-
rı göz önüne alınarak geliştirilen SÜPER EKİN 
13.25.5+(10SO3)+ME gübresi, 2010 yılından bu 
yana Türk çiftçisinin hizmetine sunulmuştur. İçe-
riğinde bulunan azot, fosfor, potasyum, kükürt ve 
çinko sayesinde diğer taban gübrelerinden ayrış-
maktadır.  Süper Ekin gübresi hem kuru hem de sulu 
tarımda ekim öncesi veya ekimle birlikte kullanılabi-
len bir taban gübresidir. Süper Ekin gübresinin öne-
rilen kullanım dönemi ve dozları Tablo 2’de gösteril-
miştir.

Tablo 2: Süper Ekin Uygulama Önerisi

Hasan SARGINHasan SARGIN

GÜBRETAŞGÜBRETAŞ
 Ziraat Mühendisi  Ziraat Mühendisi 

BESİN MADDESİ                  Buğday-Sulu                Buğday Kuru
                     (kg/da)   (kg/da)
                               12              10
                    8-10                   7
                  8            8 

Azot (N)
Fosfor (P)
Potasyum (K)

Arazi Durumu  Miktar (kg/da)    Uygulama Zamanı

Sulu Tarım   30                          Ekimle birlikte 
Kuru Tarım   25       Ekimle birlikte



Akülü budama testeresi. Ağaçları ve çalıları budamak, bahçe atıklarını kesmek 
ve basit marangozluk işleri için. Kutu içeriğinde AS 2 Lityum İyon akü, AL 1 şarj 
cihazı, pala, zincir, multioil bio 50ml, duvara asılabilir taşıma çantası. 
4cm çap x 80 kesim (tek şarjda).

GTA 26
Akülü Budama Testeresi

S-Line ve Tüm Bayilerimizde 
Banka Kredi Kartlarına 
Peşin Fiyatına 6 Taksit

1  Aküsüz, pala ve zincir dahil  
2  K faktörü Dir. 2006/42/EG’ye göre = 2,5 dB(A)

Ağırlık 1 1,2 kg

Pala uzunluğu 10 cm

Zincir tipi 1,1 mm 1/4” P PM3 14 Diş

Ses basınç seviyesi 2 77 dB(A)

Ses güç seviyesi 2 86 dB(A)




