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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

KOOPERATİF MARKET
SAYISI 1000’İ
GEÇTİ

Kalite ve
uygun fiyat

Tarımsal kredi
limitlerinde büyük artış

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tarım Kredi Kooperatifleri
ve Ziraat Bankası tarafından çiftçilere kullandırılan Hazine destekli ve düşük faizli tarımsal kredilerin üst limitleri
§ 3’te
yükseltildi.

Kaliteli ve doğal ürünleri, uzman market
konseptiyle tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market, çiftçilerden aldığı güçle
büyümeye devam ediyor. Ülke genelinde

Bereket Sigorta’dan
“Yeşil Poliçe”

1.000’den fazla mağazasıyla hizmet veren
Kooperatif Market, üreticilerin el emeği, kaliteli ve yerli gıda ürünlerini Tarım Kredi güvencesiyle vatandaşlarla buluşturuyor.
§ 11’de

Bereket Sigorta, yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği “Yeşil Poliçe’’ ile güneş ve rüzgâr
santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte elekt§ 13’te
rikli ve hibrit araçları da teminat altına alıyor.

Karyağdı armudu
üreticinin yüzünü güldürdü
Üreticilerin hasat sonrası ilk adresi Tarım Kredi
Kooperatifleri, özenle yetiştirilen Karyağdı armudunu, Kooperatif Market raflarında tüketiciyle bu§ 6’da
luşturuyor.

TARSİM Sigortaları ile
Emeğiniz Güvende!
Her geçen gün değerlenen ürünlerinizi doğal afetlere
karşı Tarsim Tarım Sigortaları ile koruyun!
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Tarımsal kredi limitlerinde
büyük artış
Cumhurbaşkanlığı
kararı ile Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Ziraat
Bankası tarafından
çiftçilere kullandırılan
Hazine destekli ve
düşük faizli tarımsal
kredilerin üst limitleri
yükseltildi.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mart ayında
tarımsal kredi limitlerinin
artırılacağı, sulama ve güneş enerjisi yatırımlarının destekleneceğini
açıklaması sonrası tarımsal üretime
sağlanan düşük faizli tarım kredilerinin üst limitleri yükseltildi, uygulamanın süresi ise 31 Aralık 2023’e
kadar uzatıldı.

KARAR RESMI
GAZETE’DE
YAYINLANDI
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı
Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

SIĞIR
YETIŞTIRICILIĞINDE
KREDI ÜST LIMITI 40
MILYON LIRA
Resmi Gazete’nin 6 Nisan 2022 tarihli sayısında yayınlanan karar ile sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği yatırım ve işletme
kredisi üst limiti 40 milyon liraya çıkarıldı.
Damızlık düve yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi üst limiti
20 milyon liraya, küçükbaş hayvancılıkta
25 milyon liraya, arıcılıkta 5 milyon liraya,

kanatlı sektöründe 7,5 milyon liraya, su
ürünleri sektöründe ise 15 milyon liraya
yükseltildi.
Geleneksel hayvansal üretim ile geleneksel bitkisel üretimde sıfır faizli kredi
üst limiti ise 5 milyon liraya çıkarıldı.

BITKISEL ÜRETIMDE
KREDI ÜST LIMITLERI DE
ARTTI
Kararda ayrıca, kontrollü örtü altı tarımı, yem bitkisi üretimi, meyve yetiştirici-

liği ve bağcılık, tarım makineleri, sözleşmeli üretim ve özel ormancılık gibi üretim
konularına ilişkin güncellenen kredi üst
limitlerine ilişkin bilgiler de yer aldı. Kontrollü örtü altı tarımında kredi üst limiti 50
milyon lira, yem bitkisi üretiminde kredi
üst limiti 10 milyon lira, yurt içi sertifikalı
tohum, fide, fidan üretiminin kredi üst limiti 35 milyon lira, meyve yetiştiriciliği ve
bağcılık kredi üst limiti ise 20 milyon lira
olarak belirlendi.

TARIM MAKINELERI
VE DEPOLAMA
SISTEMLERINDE
KREDILER
Tarım makineleri, traktör ve sulama
sistemlerinde de kredi limitleri yükseltildi. Traktör kredisi 1 milyon liraya,
diğer tarım makineleri 5 milyon liraya,
modern basınçlı sulama sistemi yatırı-

mı kredisi üst limiti ise 7,5 milyon liraya
yükseldi.

SULAMA BIRLIKLERININ
GÜNEŞ ENERJISI
YATIRIMLARINA KREDI
DESTEĞI
Buna göre, yalnızca ruhsatlı kuyulardan
ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu
suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine
ilişkin yatırımlara münhasır olmak üzere
6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine tarım kredisi kullandırılabilecek.
Böylece sulama birliklerine ve tarımsal
üreticilere, güneş enerjisi yatırımları için
yüzde 100’e varan faiz indirim oranıyla 7,5
milyon lira üst limitli olacak şekilde kredi
kullanma imkanı tanınacak.

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

Köksal KACIR
Mehmet YENER
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

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

TEKİRDAĞ
BALIKESİR
SAKARYA
İZMİR
KÜTAHYA
ANTALYA
KONYA
ANKARA
KAYSERİ

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
SAMSUN Tayfun KAÇAR
TRABZON Murat MERT		
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA Kıvanç KAYA
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA Aziz TUĞRA

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Kadiriye DURSUN

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
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Kızılay ve Tarım Krediden
ihtiyaç sahipleri için iş birliği
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Kızılay iş
birliğinde hazırlanan Ramazan gıda kolileri vatandaşlara ulaştırıldı.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve
Kızılay iş birliğinde Ramazan dolayısıyla hazırlanan gıda kolileri yurt
içindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türk
Kızılayı, Ramazanda yurt içindeki ihtiyaç
sahiplerine dağıtmak üzere 13 bin 888 gıda
kolisi alımı için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Birlik AŞ ile
anlaşma yaptı. Bu kapsamda gıda kolilerinin üç sevkiyatla Türk Kızılay şubelerine
ulaştırılması planlandı.
Planlama doğrultusunda ilk ikisi gerçekleştirilen sevkiyatların üçüncüsü için Türk
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım
Kredi Birlik AŞ Genel Müdürü Kadir Aydın ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim
Altan’ın katılımıyla Etimesgut’taki Tarım
Kredi Kooperatifi tesislerinde program düzenlendi.
Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk
Kızılay’ın Ramazan yardımlarını 81 ildeki
ihtiyaç sahiplerine şubeleri aracılığıyla ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.
Türk Kızılay ile Tarım Kredi Birlik AŞ’nin
iş birliği anlaşması yaptığını belirten Kınık,
anlaşma çerçevesinde Tarım Kredi’nin ürettiği, ürettirdiği veya tedarik ettiği gıda malzemelerinden oluşan gıda kolilerinin tırlarla
ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildirdi. Kınık, anlaşma kapsamında yaklaşık 14 bin gıda kolisi hazırlanacağını ve Ramazanın başından
itibaren sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

TK Birlik AŞ’ye ait tesislerde hazırlanan
gıda kolilerinin içerisinde, toz şeker, sıvı
yağ, zeytin, kırmızı mercimek, salça, un,
çay, bulgur, pirinç, kuru fasulye, makarna
ve Kızılay maden suyu yer alıyor. 12 farklı ürün bulunan gıda kolilerinin yaklaşık
ağırlığı 23 kilogram, kurban kavurma konserveleriyle birlikte 25 kilogramı buluyor.

“BUGÜNE KADAR 1,5
MILYON GIDA KOLISI
HAZIRLADIK”
Tarım Kredi Birlik AŞ Genel Müdürü
Kadir Aydın da çiftçilerin alın teriyle ekip
ürettiği ürünleri, çiftçileri piyasaya ezdir-

meden değerinde aldıklarını ve kendi tesislerinde mamul madde olarak paketleyip tüketicilere ulaştırılmak üzere sevk ettiklerini
söyledi.
Sevkiyatların gerçekleştirilmesi için sivil
toplum kuruluşları, kamu kurumları ve belediyelerle iş birliğiyle koliler hazırladıklarını belirten Aydın, günlük 25 bin gıda kolisi
hazırlama kapasitesine sahip olduklarını ve
bugüne kadar 1,5 milyon gıda kolisi hazırladıklarını kaydetti.
Yıllık hedeflerinin 2,5 milyon koli olduğunu belirten Aydın, “Geçmişten bugüne
amacımız çiftçiyi ezdirmeden ama tüketiciye de uygun fiyatla mal temin edebilmek,

piyasa şartlarına göre daha iyi, ucuz ve kaliteli mallara ulaşabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Market sayılarımız da
binin üzerine çıktı. Bu sayı daha da artacak.
Sivil toplum kuruluşlarıyla Tarım Kredi
Birlik olarak, kooperatifler olarak çalışıyorduk zaten. Bu çalışmamız artarak devam
edecek” diye konuştu.
Aydın, bir gıda kolisinde ayçiçeği yağı,
makarna, zeytin, salça, pirinç, kırmızı mercimek, fasulye, bulgur, çay ve un bulunduğunu ifade etti.
Kınık ve Aydın, konuşmalarının ardından gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak yardım tırlarını uğurladı.
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Karyağdı armudu üreticinin
yüzünü güldürdü
Türkiye’de armut
üretiminin yüzde 20’sini
karşılayan Antalya’da,
Korkuteli ilçesine özgü
yetişen, kendine has
tadı ve aromasıyla
coğrafi işaret belgesi
alan Karyağdı armudu
üreticisinin yüzünü
güldürüyor. Üreticilerin
hasat sonrası ilk adresi
olan Tarım Kredi
Kooperatifleri, özenle
yetiştirilen Karyağdı
armudunu, Kooperatif
Market raflarında
tüketiciyle buluşturuyor.

A

ntalya’nın Korkuteli ilçesinde yetiştirilen
ve 2018 yılında coğrafi işaret alan Karyağdı armudu, üreticilerin yüzünü güldürdü.
Antalya Bölge Birliği faaliyet alanında yer
alan Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi tarafından alımı yapılan Karyağdı armudu,
toplandıktan sonra soğuk hava depolarında saklanıyor. Aroması ve dayanıklılığı ile
ön plana çıkan Karyağdı armudu işlendikten sonra ülke genelindeki 1000’den fazla
Kooperatif Market mağazasında tüketiciyle buluşuyor.

COĞRAFI IŞARET
BELGESIYLE
TANINIRLIĞI ARTIYOR
Karyağdı armudunun, dalındayken
üzerine kar yağdığı ve sonra hasat edildiği
için bu isimle anıldığını belirten Korkuteli
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet
Reşat Güney, “Bölgemizde 1950’li yıllarda
yetiştirilmeye başlanan karyağdı armudu,
üretimi ve ticari değerini artırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan müracaatla 2018’de coğrafi işaret belgesi alındı. Meyve
tadını ve aromasını bulduğunda hasada başlanıyor. Korkuteli’nin su ve toprak yapısından
dolayı sadece bu bölgede yetişen karyağdı armudunun raf
ömrü çok uzun. Hem kabuklu
hem de soyularak tüketilebilir.
Kabuklu olarak tüketildiğinde
dişlere parlaklık verir. İçindeki kumsu yapının düşük ve lif
oranın yüksek olması nedeniyle hazmı da çok kolay.” dedi.

874 bin TL tutarında 254
ton alım gerçekleştirdik.
Bu yıl ise Nisan ayı itibariyle 1 milyon 550 bin TL
tutarında 478 ton ürün aldık. Üreticilerimizin pazar
kaygısı duymadan üretimlerine devam edebilmeleri,
vatandaşlarımızın da yerel
lezzetlere uygun koşullarda
erişimlerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimiz de
bizimle çalışmaktan dolayı
oldukça memnunlar” ifadelerini kullandı.

500 TONA YAKIN
ALIM YAPILDI

Antalya Bölge Birliği, Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi
tarafından alımı yapılan Karyağdı armudu, toplandıktan sonra soğuk hava depolarında saklanıyor.

Kooperatif Müdürü Mehmet
Reşat Güney geçen sene 254
ton armut alımı yaptıklarını
söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üretimin her
safhasında üreticilerin yanında
yer aldıklarını belirten Güney,
“Üretici ve tüketici lehine fiyat
istikrarı sağlamak amacıyla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Dalından ürün alım çalışmalarımız kapsamında 2021 yılında

Üreticilerden alınan armutlar boylarına ve kalitesine göre sınıflandırılarak Kooperatif
Marketlerde satışa hazır hale getiriliriyor.
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Sözleşmeli üretimde kurumlar
arası iş birliği
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından
uygulamaya konulan
“Prime Dayalı Sözleşmeli
Üretim Modeli”
kapsamında Sivas Bölge
Birliğince üreticilere yüzde
75 hibeli tohum dağıtımı
gerçekleştirildi.

S

ivas ili kooperatif ortakları ile
yapılan “Prime Dayalı Sözleşmeli Üretim Modeli” kapsamındaki üreticilerin yaklaşık 10 bin
dekar alana ekeceği tohumlar, Sivas
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce
yüzde 75’i hibe destekli olarak hazırlandı.
Sivas ili ve ilçelerindeki nadas alanların daraltılması, atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi çayır, mera ve
yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi
ve kaba yem açığının giderilmesi projesi kapsamında tohum dağıtım töreni
düzenlendi.
Tohum dağıtım törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı

Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü
Seyit Yıldız, Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü Levent Uslu, Bölge Müdür Yardımcıları Mahmut Serdar Erdem ve
Suat Öz’ün yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çiftçiler katıldı.

Yüzde 25’i çiftçi katkılı, yüzde 75’i ise hibeli
olarak hazırlanan projede 150 ton yem bitkileri,
56 ton baklagil tohumu, 2 bin torba silajlık mısır
ve 5,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu olmak üzere
toplam 232 ton tohumluk Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliğince tedarik edildi.

Tarım Kredide hububat eksperliği eğitimi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde görev yapan kooperatif
çalışanlarına yönelik ‘Hububat Eksperliği Eğitimi’ düzenlendi.

T

arım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Pazarlama Daire
Başkanlığınca planlanan ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Hububat
Eksperliği
eğitimleri devam ediyor.
Kooperatif ortaklarından sağlıklı ve uygun kriterlerde ürün
alımı yapılabilmesi, fiziki-teknik işlemlerden
kaynaklanan olumsuzlukların azaltılması ve
fiyatlandırmada istikrarın sağlanması açısından, hububat alımlarının yoğun olduğu
bölge birliklerine bağlı

kooperatiflerde görev
yapan personele yönelik Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO) işbirliği
ile hububat eksperlik
eğitimi düzenlendi.
2022 yılı için planlanan eğitimlerin birinci
dönemi 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında
tamamlandı. Eğitimin
ardından katılımcılara
yazılı ve uygulamalı sınav yapıldı. Kooperatif
çalışanlarına yönelik
düzenlenen eğitimde
Sözleşmeli Üretim ve
Ürün Değerlendirme
ile Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri de hazır bulundu. Kursa katılan
personele eksperlik belgesi verilecek.
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Gaziantep’te çiftçilere
fide desteği
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Tarım Kredi Kooperatifleri
Gaziantep Bölge Birliği
tarafından tedarik
edilen muhtelif fidelerin
dağıtımına başlandı.
Tarımsal üretimin
desteklenmesi ve
ekonomiye katkı
sağlanması amacıyla
başlatılan proje
kapsamında çiftçilere
yaklaşık 12 milyon fidan
dağıtımı yapılacak.

G

aziantep’te tarımsal üretimin desteklenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla başlatılan proje
kapsamında, çiftçilere fide dağıtımı yapıldı.
Gaziantep Bölge Birliğince tedarik edilen
11 milyon 950 bin adet muhtelif (Domates,
Salatalık, Biber, Patlıcan ve Kavun) fidelerinin dağıtımı için 2 farklı tören düzenlendi.
İlki Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi Kapçağız Mahallesinde, dağıtım
törenin ikincisi ise Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi tarafından Gaziantep İli Oğuzeli
ilçesinde gerçekleştirildi.

ŞAHINBEY’DE EKILECEK
ALAN KALMADI
Şahinbey ilçesinde yöre çiftçilerine 9 milyon 950 bin adet fide dağıtımı yapılacak.

Kapçağız Mahallesi’nde düzenlenen dağıtım törenine Şahinbey İlçe Kaymakamı
Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı
Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl
Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi
Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği Müdürü Mustafa Aslan, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Taşkın ve Hasan Şentürk,
protokol üyeleri, muhtarlar ve yöre çiftçileri
katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı
Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak

verdikleri desteklerle ilçede 80 bin dekar
civarında bulunan ekili alanın 300 bin dekara çıktığını söyledi. İlçede ekilecek alan
kalmadığını kaydeden Tahmazoğlu, “Hayalimiz inşallah Fırat’ın suyunu Gaziantep’e
getirip çiftçilerimizle buluşturmak. Böyle
olduğu zaman 300 bin dekarımız 5 kat daha
fazla ürün verecektir. Şu anda fidelerimizin
dağıtımına başlıyoruz. Fidelerimiz gerçekten Türkiye’nin en kaliteli fideleridir. Geçen
sene 5 çeşit fide dağıtmıştık. Bu sene 6 çeşide çıkarttık. İnşallah bölgemizin de damak
zevkine uygun fideleri toprakla buluşturacağız. Hayalim vatandaşlara da bu fideleri
dağıtarak evde saksıda hem günlük ihtiyaçlarını karşılasınlar hem de üretimin zevkine
varsınlar istiyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHIR’DEN
TARIMSAL ÜRETIME
DESTEK
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yöre çiftçilerine dağıtımı yapılacak olan 2 milyon adet muhtelif
(Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan ve Kavun) fidelerin dağıtımına Oğuzeli İlçesinde başlandı.
Oğuzeli İlçesi’nde düzenlenen dağıtım
törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra
Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç,
Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge
Birliği Müdürü Mustafa Aslan, Müdür
Yardımcıları Mustafa Taşkın ve Hasan

Şentürk, protokol üyeleri, muhtarlar ve
yöre çiftçileri katıldı.
Oğuzelili çiftçilere seslenen Büyükşehir
Belediye Başkanı Şahin, tarımsal üretimin
küreselleşen dünyadaki önemine değindi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid salgınının, tarımsal üretimin ne kadar kıymetli
olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden
Şahin, “Çiftçimizin emeği ile soframıza gelen her bir üründe C vitamini var, magnezyum var, demir var. Bunlar bağışıklığımız
için çok önemli. Pandemi bize gösterdi ki
dünyanın buna, bizim toprağımıza, ürünümüze, güneşimize ihtiyacı var. Bunların
her biri birer şifa” diye konuştu.

TARIM KREDI
ÜRETICININ YANINDA
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep
Bölge Birliği Müdürü Mustafa Aslan, fide
dağıtımının çok önemli olduğunu belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve
Şahinbey Belediyesinin sosyal belediyeciliğin önemli rollerinden olan tarıma verdikleri desteklerle çiftçilere büyük destek
olmaktadır. Tarıma verdiği desteklerle Türkiye’de örnek belediye olmakla birlikte sebze üretimine vermiş oldukları desteklerden
dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah ürün
alım sezonunda ise üreticilerimizin ürünlerini Kooperatif Market raflarına almak için
çalışmalar yapacağız. Bu dağıtımda emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, çiftçilerimizin bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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İklim değişikliğiyle tarım
sigortasının önemi arttı
İklim değişikliğinin
tarımsal faaliyetler
üzerindeki olumsuz
etkileri ile birlikte tarım
sigortasının önemi
arttı. Tarım sigortaları,
ülkemizde doğal
afetlerin artmasıyla
çiftçilerin olası
kayıplarını gidermek
veya minimuma
indirmek amacıyla bir
ihtiyaç haline geldi.

K

üresel ısınmanın etkisiyle birlikte
tüm dünyada görülen iklim değişikliği, tarımsal üretimde bazı sorunları da beraberinde getirdi. Ülkemizde
iklim değişikliğiyle beraber artan kuraklık,
sel, don gibi doğal afetlerle her geçen gün
risklerin arttığı tarım sektöründe, sigortanın önemi bir kez daha gündeme geldi.
Tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınarak, tarımsal üretimde
devamlılığın sağlanabilmesi ve üreticinin
gelir kaybının azaltılabilmesi amacıyla tarım sigortalarına başvurular da her geçen
gün artıyor.

ÇIFTÇININ EMEĞI TARIM
KREDI ILE GÜVENDE
Tarımsal üretimin tüm alanlarında olduğu gibi sigorta alanındaki çalışmalarıyla
da üreticilerin yanında yer almaya devam

eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,
ortaklarının sel, don, dolu gibi doğal afet
ya da iklimsel koşullar nedeniyle oluşabilecek risk ve zararlarını tarım sigortaları
ile güvence altına almaya devam ediyor.
Tarım Kredi iştiraki Bereket Sigorta
aracılığıyla yapılan TARSİM Tarım Sigortası, kuraklıktan dona, aşırı yağıştan
rüzgara kadar çeşitli doğal felaketlerden
zarar gören çiftçilerin zararını karşılıyor.
Bereket Sigorta aracılığıyla yapılan tarım sigortası ürünleri arasında büyükbaş
hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan
hayat sigortası, kümes hayvanları hayat
sigortası, bitkisel ürün, sera, arıcılık, su
ürünleri, süt sığırları, ağaç, kuraklık sigortaları bulunuyor.

ZIRAI DON TARIM
ÜRÜNLERINI VURDU
Türkiye genelinde Mart ve Nisan aylarında etkili olan zirai don Manisa’da üzüm
bağlarını, Adana’da karpuzu, Malatya’da
kayısıyı, Ordu, Trabzon ve Giresun’da ise
fındığı vurdu.
Malatya’da kayısı bahçelerini Ordu,
Trabzon ve Giresun’da ise fındık bahçelerini vuran zirai donun verdiği hasar büyük
oldu. Malatya’da 14-15 Nisan’da 03.0006.00 saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına
düşmesi sonucu çiçek evresinde olan ka-

yısı ağaçlarında hasara yol açtı. 1300-1400
rakım üzerinde çiçek açmayan yerlerin
dışında neredeyse tüm kayısı bahçelerinin
hasar gördüğü belirtildi.

27 BIN BAHÇEDE HASAR
TESPIT ÇALIŞMASI
Ordu, Trabzon ve Giresun’da 19 Mart’ta
fındıkta meydana gelen don hasarları
sonrası fındıkta, Ordu’dan 24 bin adet,
Giresun’dan 30 bin adet ve Trabzon’dan
150 adet olmak üzere toplamda 54 bin
adet hasar ihbarı yapıldı. Sigortalı üreticilerden alınan hasar ihbarlarını takiben
300’e yakın eksper, sahada tespit çalışmaları yaparak 27 bine yakın bahçede hasar
tespit çalışmalarını tamamladı.
Manisa’da etkili olan zirai don Saruhanlı ilçesindeki üzüm bağlarında zarara neden oldu. Bağlarda meydana gelen zararı
tespit çalışmaları sürdürüldü.
Adana’nın Çukurova yöresinde ise
Mart ayında yaşanan zirai don nedeniyle
sert çekirdekli meyveler, patates, karpuz
ve mısır gibi tarla ürünleri hasar gördü.
Türkiye’nin karpuz üretiminin yaklaşık
yüzde 20’sinin yapıldığı Adana’da, çiftçiler hasar gören fidelerin yerine yenilerini
dikti. Yaşanılan afetten dolayı karpuzda
hasadın öngörülenden 2-4 hafta geç yapılması bekleniyor.
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Kalite ve uygun fiyatta
Kooperatif Market farkı
Kaliteli ve doğal ürünleri, uzman market konseptiyle tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market, çiftçilerden aldığı güçle
büyümeye devam ediyor. Ülke genelinde 1.000’den fazla mağazasıyla hizmet veren Kooperatif Market, üreticilerin
el emeği kaliteli ve yerli gıda ürünlerini Tarım Kredi güvencesiyle vatandaşlarla buluşturuyor.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve ilk
şubesi 2017’de açılan Tarım Kredi Kooperatif Market, tüketicilere daha yaygın bir ağ
ile hizmet sunabilmek adına ülke genelinde
mağaza sayısını artırmayı sürdürüyor. Başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük
şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Market,
bugün 74 il ve 381 ilçede 1.000’den fazla
mağazasıyla kaliteli ve güvenilir gıdayı vatandaşlarla buluşturuyor.

ANADOLU LEZZETLERI
KOOPERATIF
MARKET’TE
Üreticilerin pazar kaygısı duymadan
üretim yapmaları ve tüketicilere yönelik gıda arz güvenliliğinin sağlanması
amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerince
yürütülen ürün değerlendirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Kooperatif
Market projesi aynı zamanda kooperatifçiliğin yaygınlaşıp gelişmesi için küçük ölçekli üreticilere imkan sağlıyor.
Ülkemizin kırsal kalkınma hedefleri
doğrultusunda sorumluluk alan Kooperatif Market, küçük ölçekli yerel
kooperatiflerin ekonomik faaliyetlerine devam edebilmesi adına kadın kooperatifleri başta olmak üzere tarımsal
üretim yapan kooperatiflerin ürünlerini

raflara taşıyor. İş birliği yapılan koope- ket aracılığıyla ülke genelinde pazara
ratiflere üretim, paketleme gibi konu- sunuluyor.
larda da destek veriliyor. Sonuç olarak
KOOPGROSS MAĞAZALARI
bereketli Anadolu topraklarında yetiştiAÇILMAYA BAŞLANDI
rilen el emeği ürünler, Kooperatif Mar2021-2025 Strateji Planı çerçevesinde
mağaza lokasyon ve hedef müşteri analiz sonuçlarına göre lokasyona uygun
formatta toptan-perakende markası
olarak KoopGross mağazaları açılmaya
başlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri,
bünyesinde faaliyet gösteren birim kooperatiflerce ortaklarından alınan ürünleri, uygun fiyatla pazara arz edilmesi
amacıyla bir kısmını kendi tesislerinde
işliyor, büyük bir kısmını da özel sektör
desteğiyle mamul haline getiriyor. Bu
üretim modeliyle atıl veya eksik durumda bulunan tesislerin de ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

hedefliyor. Halen 1019 mağaza sayısıyla
faaliyet gösteren Kooperatif Marketler,
bu kapsamda büyüyen hizmet ağına daha
hızlı ve güvenli destek vermek amacıyla
lojistik merkezleri de açıyor. Bünyesinde
10 ilde 11 lojistik merkezi bulunan Kooperatif Market, bu sayıyı daha da yukarı çekmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

PIYASADA REGÜLASYON
GÖREVI GÖRÜYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal
üretime dayalı ekonomide önemli görevler üstleniyor. Bir yandan üreticiyi spekülatif fiyat hareketlerinden koruyan Tarım
Kredi, üreticilerin emeklerinin karşılığını
bulmasını sağlıyor. Diğer yandan tüketiciye kaliteli ve uygun fiyatla alışveriş imkanı sunarak piyasayı regüle ediyor. Tarım
Kredi Kooperatifleri köklü ve yaygın teşkilat yapısı, her biri kendi alanında öncü
KOOPERATIF MARKET
iştirakleri ve 800 binden fazla ortağından
SAYISI 1019’A ULAŞTI
aldığı güçle bunu mümkün kılabiliyor. Bu
Ülke genelinde her geçen gün mağaza güçle faaliyetlerini sürdüren Kooperatif
sayısını artıran Kooperatif Market, yıl so- Market, gıda fiyatları açısından piyasada
nuna kadar 81 ilde 1.500 mağaza sayısını regülasyon görevini yerine getiriyor.
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SİGORTACILIKTA YENİ DÖNEM

“Sigortacılıkta Dijital Satışlar Ön
Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, son yıllarda sigortacılıkta dijital satışların payının arttığına
dikkat çekerek, “Bunda hiç şüphesiz
yaşanan pandemi sürecinin etkisi büyük. Özellikle pandemi ile birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları ve tüketici
talepleri bu alanda faaliyet gösteren
şirketler için önemli bir fırsat oluşturdu” diye konuştu.

S

“DIJITAL KANALLAR AĞIRLIĞINI
ARTIRIYOR”
igortacılık sektöründeki son gelişmeleri Tarım Kredi
Gazetesine değerlendiren Bereket Sigorta ve Bereket
Emeklilik Genel Müdürü Güngör, satışlarında dijital
kanalların ağırlığının her geçen gün arttığının altını
çizdi. Güngör, bu kapsamda sigorta şirketlerinin, acenteler ve brokerların da dijital satış kanallarını oluşturmaya başladığını vurgulayarak, “Türkiye’de toplam sigorta sektörü içinde dijital satışların pazar payı yaklaşık
yüzde 2.2 seviyelerinde. Bu oranın önümüzdeki 5 yıl
içinde artarak 3-4 katına ulaşacağını öngörüyoruz. Öte
yandan dijital platformlardan satılan ürün çeşitliliği de
her geçen gün artıyor. Örneğin eskiden sadece trafik ve
kasko ürünleri satılırken bugün bu branşların yanına
DASK, konut sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve
ferdi kaza gibi ürünlerin de eklendiğini görüyoruz” diye
konuştu.

“HAYAT DIŞI SIGORTALARDA
DIJITALIN PAYI ARTMALI”
Satış kanalına göre hayat dışı prim üretimine bakıldığında yaklaşık %57’lik bir pay ile acentelerin hakim
kanal olduğunu, bu dağıtım kanalını sırasıyla banka,
broker, merkez ve dijital kanalların takip ettiğini dile
getiren Güngör, “Dijital kanallardan yapılan satışlar henüz istenilen seviyelere ulaşmamış olsa da sigorta şirketleri, aracılar, pazar yerleri bir ekosistem oluşturarak
müşterilerine alternatif kanallar ile erişmektedir. Sigorta pazarı hali hazırda henüz genişleme ve müşteri kazanımı sürecinde. Bu nedenle sektörde rekabetten ziyade
sistem içerisinde yer alan aracılar, sigorta şirketleri, iş

birliği içerisindeler. Aslında sektörün tüm paydaşları
olarak hepimiz iş birliğine yöneliyoruz.” diye konuştu.

“DIJITALLEŞME UZAK
DURAMAYACAĞIMIZ BIR DEĞIŞIM”
Ortak amaçlarının sigorta penetrasyonunu artırmak
için ürün gamını çeşitlendirmek, sigortanın önemine
ilişkin farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çeken
Güngör, “Dijitalleşme hayatın bir parçası ve bu uzak
duramayacağımız bir değişim. Bu sebeple geleneksel
yöntemler ile dijitalleşmeyi harmanlayan kanalların
kuşkusuz pazar payı artacaktır. Bankaların sunduğu
hizmetler arasında kişilerin aracından konutuna, işyerinden sağlığına, birikimlerinden eğitime kadar geniş
bir yelpazede 360 derece karşılık buluyor olması kuşkusuz önümüzdeki dönemde bu kanalın prim üretiminden aldığı payın artmasında itici güç olmaya devam
edecektir” dedi.

“DIJITALLEŞMEYE CIDDI YATIRIM
YAPIYORUZ”
Bereket Sigorta Genel Müdürü Güngör, müşterilerinin istedikleri her an ve her yerde kendilerine ulaşabilmelerini mümkün kılabilmek adına dijitalleşme
alanlarında ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek,
sözlerini şöyle sürdürdü;

“Dağıtım kanallarımızı yeniden şekillendiriyoruz.
Müşterilerimize yalnızca hasar anında dokunmuyor; hayatlarındaki tüm potansiyel riskleri yönetmelerine yönelik ürün, hizmet ve deneyim sunmayı
amaçlıyoruz. Teknoloji ve veriyi kullanarak ürün ve
hizmetlerimizi farklılaştırırken kolay, yalın, erişilebilir bir deneyim olarak sunuyor, paydaşlarımızla
birlikte büyüyoruz. İş ortağı ağımızı sürekli genişletiyor, yenilikçi çözümler yaratan bir ekosistem oluşturma hedefi ile uzun vadeli sürdürülebilir büyüme
ile rekabet avantajı sağlıyoruz. Bu kapsamda hayat
dışı prim üretimimizin yarısı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla gerçekleşmekte olup, bu kanalı
%33’lük bir payla acente kanalı takip etmektedir.
Acente kanalını sırasıyla banka, broker, merkez ve
dijital kanallar takip etmektedir. Hayat branşında
ise prim üretimimizin %81’i Tarım Kredi Kooperatifleri, %15’i bankalar aracılığıyla yapılmakta olup,
broker %4’lük pay ile üçüncü sırada gelmektedir.”

“OPERASYONEL VERIMLILIĞIMIZI
ARTTIRMAYI DA HEDEFLIYORUZ”
Tüm dağıtım kanalları ve ürün gruplarında portföylerini büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güngör,
“Yeni ürünlerimizle ve kolay süreçlerimizle farklılaşmayı ve operasyonel verimliliğimizi artırmayı da he-
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Bereket
Sigorta’dan
ne Çıkıyor”
“Yeşil Poliçe’’
Poliçe’’
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi şirketlerinden Bereket Sigorta, yenilenebilir
enerji sektörüne yönelik ürün geliştirmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerji
sektörüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği ‘’Yeşil Poliçe’’ ile güneş ve
rüzgâr santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte elektrikli ve
hibrit araçları da teminat altına alıyor.

İ

klim krizinin neden olduğu risklerin arttığı ve
risklerden etkilenmenin bireysel olmaktan çıktığı bu dönemlerde sigortacılık sektörünün riskleri
nasıl dağıtacağı da önem kazanıyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın önemine inanan
bir marka olarak Bereket Sigorta, geliştirdiği ‘Yeşil Poliçe’ ürünü ile hem bireylerin hem de işletmelerin risklerini teminat altına alıyor ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlıyor.

sağlanması amacıyla oluşturulan eylem planında
detaylı bir şekilde yer verilen yeşil ve döngüsel
ekonomiyle yeşil finansman hedeflerine katkı
sunabilmek amacıyla ‘Yeşil Poliçe’ çalışmalarına
başladık.”

YEŞIL POLIÇE İLE ENERJI
SEKTÖRÜNÜN RISKLERI EN
AZA İNDIRILECEK

İklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir
enerji yatırımlarını çok önemsediklerini dile getiren Güngör, “Bu yatırımlar, iklim değişikliğine
bağlı finansal dayanıklılığı artıracak ve oluşabilecek riskleri teminat altına alacak Yeşil Poliçe’yi sigorta sektörüne kazandıracağız. Hidroelektrikten,
güneşe, rüzgârdan, jeotermal enerji santrallerine,
elektrikli araçlardan, hibrit araçlara kadar geniş
bir yelpazede teminat sunarken uygun ödeme
koşullarıyla bu yatırımlara destek vereceğiz” diye
konuştu.

Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlere
karşı sigortalanmanın önemine dikkat çekerek, şu
açıklamalarda bulundu:
‘Bereket Sigorta olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi gündemimize aldık. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere uyum

defliyoruz. Teknoloji ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarımıza devam ederek hem müşterilerimize kanal özgürlüğü
sağlayacak hem de iş ortaklarımızın dönüşümüne yardımcı
olacağız” şeklinde konuştu.

“HAYAT BRANŞINDA DIJITAL
SATIŞLAR YÜZDE 75 ARTTI”
Pandemi döneminde sigorta ürünlerinin dijital kanallarından yapılan satış oranlarına bakıldığında hayat dışı ve
hayat branşlarında farklı sonuçlarla karşılaşıldığına dikkat
çeken Güngör, “Hayat branşında dijital kanallardan yapılan
satış bir önceki yıla kıyasla %75 düzeyinde artarken, hayat
dışı branşta bir önceki yıla kıyasla azaldığını görüyoruz. Hayat sigortalarındaki bu önemli artışın sebebi hayat sigortası
ürünlerinin kredilerle bağlantılı olarak satılmasından kaynaklanmaktadır. Bankacılık işlemlerinin dijital kanallara
kayması, mobil bankacılık uygulamaları ve kredi bağlantılı
ürünler satışı sayesinde hayat prim üretiminin dijital satıştan
aldığı pay kaçınılmaz iken, bu kanaldan satılan hayat ürünlerinin sadece kullandırılan krediler ile bağlantılı kalmaması,
önümüzdeki 5 yıllık süreçte banka kanalının pazar payının
artmasında önemli bir etken olacaktır” diye konuştu. Güngör, kredi bağlantılı hayat sigorta satışı beraberinde diğer
ihtiyari hayat sigortası ürünlerinin satışı ile mevcut pazar payının artacağını düşündüklerini de ifade etti.

“YEŞIL POLIÇE’YI
SIGORTA SEKTÖRÜNE
KAZANDIRACAĞIZ”
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen
“2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme
Projesi” kapsamında
üreticilere gübre desteği verildi. Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından tedariği sağlanan
projede yağlık ayçiçeği
yetiştiriciliği yapan 500
çiftçiye 360 ton yüzde
50 hibeli gübre dağıtımı
yapılacak.

K

ocaeli’de, yağlık ayçiçeği üretiminin teşviki ve üretimin kesintisiz
devam etmesi amacıyla başlatılan “2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında üreticilere
gübre desteği sağlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği faaliyet
alanında yer alan Kandıra, Kayıplar, İshakçılar, Kartepe ve İzmit Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından tedarik edilen
gübreler, düzenlenen törenle üreticilere
teslim edildi.

TARIMA VE ÜRETICILERE
DESTEK
İzmit Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Celal Çobanoğlu, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi önderliğinde hayata geçirilen
projelerle, özellikle yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteği sayesinde, çiftçilerin üretmeye devam ettiğini söyledi.

Desteklerin Kocaeli ve ülke ekonomisine
önemli katkılar sağladığını kaydeden Çobanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi, bugüne
kadar çiftçilere gübre, tohum, mazot, modern sera kurulumu ve sera naylonu gibi
pek çok destek verdi ve vermeye devam
ediyor. Hammaddesi ayçiçek olan yağlık
ayçiçeği ekimini teşvik etmek ve üretimi
artırmak amacıyla çiftçilerimize destek
olunuyor. Ayçiçeği tohumu ekimi yapan
çiftçilerimize de ayrıca bir gübre desteği
veriliyor” dedi.

ÜRETICILER DESTEKTEN
MEMNUN
Kandıra’da çiftçilik yapan Ersin Altaş,
yüzde 50 hibeli gübre desteği sayesinde
yaklaşık 40 dönüm araziye ayçiçeği ekeceğini dile getirdi. Desteklerin, çiftçiler için çok
önemli olduğunu vurgulayan Altaş, “Üreticiler olarak Büyükşehir Belediyesi’nden çok
memnunuz. Daha önce de mazot ve mısır
desteğinden yararlanmıştım. Şimdi de ayçiçeği gübresi aldım. Çok teşekkür ederim.

Desteklerin artarak sürmesini istiyorum.”
diye konuştu.
Kandıralı üretici Orhan Eyidoğan ise
gübre desteğinden dolayı çok memnun kaldığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine teşekkür
ediyorum. Bu sene ayçiçeği, buğday, mısır
ve arpa ekeceğim. Yaklaşık 25 dönüm arazime ayçiçeği ekeceğim. Büyükşehir Belediyesinin daha önceki desteklerinden de yararlandım. Destek sürdükçe, biz de çiftçiliği
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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TEKNOFEST’in tarım teknolojileri
yarışmasına 5 bin 248 takım başvurdu

T

Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST
2022’in, TARNET yürütücülüğünde düzenlenen
tarım teknolojileri yarışmasına 5 bin 248 takım başvurdu.

EKNOFEST’te, Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki Tarım Kredi
Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret AŞ’nin (TARNET)’in koordinasyonunda düzenlenecek tarım teknolojileri ve
tarımsal insansız kara aracı yarışmalarında
başvurular sona erdi.
TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, dünya iklim değişikliği sorunlarına
çözüm ararken salgın süreci ile ağırlaşan
küresel gıda problemlerine eklenen orman
yangınları ve su kıtlığının Türkiye’de tarıma
ilgiyi artırdığını, böylece tarım teknolojilerinin kolaylaştırıcı rolünün ön plana çıktığını söyledi.
Teknoloji marifetiyle tarımda verimliliği artırmak için uğraştıklarını vurgulayan
Yılmaz, “TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te
başlatılan yarışmalar, 769 takımda 2 bin 571
kişinin başvurusunu almıştı. 2021 yılındaki
akıllı tarım odaklı yarışmalara ise 1069 ta-

kımda 3 bin 600 kişi başvurmuş, dünyada
ilk kez düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara
Aracı Yarışmaları gerçekleştirilmişti.” dedi.
Türkiye’de tarım alanında önemli ekonomik değer üreten Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba
Havalimanı’nın TEKNOFEST 2022’ye ev
sahipliği yapacağına işaret eden Yılmaz,
“Türkiye’de tarım teknolojileri farkındalığı, girişim ekosisteminin kurulması ve

başarı hikayelerinin ortaya çıkması için
TARNET’in desteğiyle 2 yıldır gerçekleşen
TEKNOFEST Tarım Teknolojileri ve bir
yıldır düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara
Aracı Yarışmaları’nda başvuru rekoru kırıldı.” ifadesini kullandı.
Yılmaz, ülke ve dünya tarımına yeni, milli ve yerli, özgün teknolojik projelerin sunulacağı TEKNOFEST 2022’ye tarım teknolojileri yarışmasına 5 bin 248 takımda 16

bin 509 kişinin başvuru yaptığına dikkati
çekerek, “T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin
önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali, Tarım Teknolojileri ve Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmaları ile gıda arz güvenliğimize yerli ve
milli olarak katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Van’da çiftçilere 15 ton
fasulye tohumu dağıtıldı
V

an Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında çiftçilere fasulye tohumu
dağıttı.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin edilen 15 ton fasulye tohumu
çiftçilere verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tuşba ilçesindeki
dağıtım töreninde, proje bütçesinin 480 bin lira olduğunu, tohum
bedelinin yüzde 75’inin hibe olarak Tarım ve Orman Bakanlığı

tarafından karşılandığını, yüzde
25’inin ise çiftçi katkısı olduğunu
ifade etti.
Tohumların 13 ilçede 120 çiftçiye dağıtıldığını belirten Görentaş,
şunları kaydetti:
“Tohumlar havaların ısınmaya
başladığı bugünlerde toprakla buluşacak. Yaklaşık 1250 dekar alanda ekim gerçekleşecek. Dağıtılan
tohumların hasadından ise yaklaşık 350 ton ürün elde edilmesini
bekliyoruz. Bu çiftçilerimiz ve ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak.
Tarımsal desteklemeler kapsamında çalışmalarımız devam ediyor.”
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Kuru meyve ve mamulleri ihracatı ilk
çeyrekte 400 milyon doları aştı
Türkiye’nin kuru meyve ve mamulleri sektörünün
3 aydaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 16 artarak 403 milyon 251 bin dolar oldu.

G

üneydoğu Anadolu İhracatçı
Birlikleri (GAİB) verilerine
göre, Türkiye’nin kuru meyve
ve mamulleri ihracatı her geçen gün
artıyor.
Anadolu’nun verimli topraklarında yetişen ürünlerden binbir
zahmetle hazırlanan kuru meyveler, yılın ocak-mart döneminde
129 ülke ve serbest bölgeye ulaştırıldı. İhracatçılar, 403 milyon 251
bin dolar gelir elde ederek ticaret
hacimlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırdı.

İLK SIRADA
ÇEKIRDEKSIZ
KURU ÜZÜM YER
ALDI
Sektörün en fazla ihraç ettiği
ürün 98 milyon 936 bin dolarla
çekirdeksiz kuru üzüm oldu. Bu
ürünü 91 milyon 626 bin dolarla
kuru kayısı, 60 milyon 787 bin dolarla Antep fıstığı, 59 milyon 749
bin dolarla kuru incir takip etti.
Antep fıstığında ihracatın geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde
66 yükselmesi dikkati çekti.
Kuru meyve mamulleri ihracatında ilk sırada Ege İhracatçı
Birlikleri yer aldı. Bu birlikten 199
milyon 295 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirilirken, ikinci sırada
yer alan Güneydoğu Anadolu
İhracatçı Birliklerinden ise 90

milyon 456 bin dolarlık dış satım
yapıldı.

İHRACATTA
ALMANYA ILK
SIRADA
Söz konusu dönemde en fazla
dış satım 163 milyon 783 bin dolar
ile Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Bu ülkeler içerisinde Almanya
56 milyon 903 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 37
milyon 654 bin dolarla İngiltere, 28
milyon 487 bin dolarla İtalya izledi.
GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türkiye’nin çeşitli
kuru meyve ürünleri olduğunu ve
önemli ihracat gerçekleştirildiğini
belirtti.
Geçen yıl kuru meyve ve mamulleri ihracatını 1,5 milyar dolar
seviyelerinde kapattıklarını ifade
eden Çıkmaz, şunları kaydetti:
“Yılın 3 ayındaki ihracatımız
önemli bir seviyeye geldi. Türkiye’nin
ilk çeyrekteki ihracatı 403 milyon dolar oldu ve geçmiş döneme göre yüzde 16 yükseldi. Sektörümüzün başarılı ihracatındaki etken, ürünlerimizin
lezzetli ve kaliteli olmasıdır. Bölgemizden özellikle Antep fıstığı, kayısı
ve üzüm ihracatı yapılıyor. İnşallah
kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları olarak dış satışımızı yükselterek
devam edeceğiz.”
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Milyonlarca kurutmalık domates
fidesi toprakla buluşuyor
Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde
ihraç edilmek üzere 3 bin 500 dekar
alanda yetiştirilecek kurutmalık domateslerin fideleri toprakla buluşturulmaya
başlandı.

M

anisa’dan gelen girişimci Muzaffer Işıklı, Karacadağ bölgesinde kiraladığı ve anlaşma yaptığı
çiftçilerle 3 bin 500 dekarda kurutmalık domates fidelerini toprakla buluşturuyor. 250 kişinin çalışmaya
başladığı tarlalar, hasat döneminde 2 bin 500 kişiye ekmek
kapısı olacak.
Girişimci Işıklı, geçen yıl farklı bölgelerde kurutmalık
domates yetiştirdiğini, fakat en iyi verimi Diyarbakır’dan
aldığını söyledi.
Kentte Karacadağ bölgesi ikliminin domates yetiştirmek için en iyi bölge olduğunu aktaran Işıklı, yörede yetiştirilen domateslerin veriminin yüksek ve kaliteli olduğunu
belirtti.
Anlaşma yaptığı çiftçilerle 3 bin 500 dekarda kurutmalık domates, 200 dekarda da iç piyasa için sofralık domates
ve biber yetiştireceğini belirten Işıklı, bu sene Karacadağ
bölgesinde 9 milyon fidenin dikim çalışmalarına başladıklarını, bunun 7 milyon 200 bininin ihraç edilmek üzere
kurutmalık domates fidesi olduğunu bildirdi.

“TÜRKIYE EKONOMISINE 7 MILYON
500 BIN AVRO KATKI”
Anlaşma kapsamında çiftçilere gübre, domates fidesi
ve damla sulama ekipmanı desteği sağladığını dile getiren
Işıklı, bu ay başladıkları fide dikim işleminin 20 Mayıs’a
kadar devam edeceğini aktararak, şöyle dedi:
“Kurutulmuş domatesleri firmalar aracılığıyla yurt dışına ihraç ediyoruz. Bölgeden bu yıl 35 bin ton yaş domates
hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 2 bin 500 ton kuru domatese
denk geliyor. Diyarbakır’dan kuruttuğum domateslerin
Türkiye ekonomisine 7 milyon 500 bin avro katkısı olacağını düşünüyoruz.”

Üreticiler bu yıl
üretimden umutlu

2 BIN TON SOFRALIK DOMATES DE
ÜRETECEK
Işıklı, normal şartlarda kurutmalık domates yetiştirdiğini fakat vatandaşların faydalanması için bu yıl sofralık
domates de yetiştireceklerini belirterek, 15 Haziran’dan
itibaren Diyarbakır’da yerli domatesin tezgahlarda yerini
alacağını dile getirdi.
Işıklı, kentteki piyasaya yaklaşık 2 bin ton sofralık domates sunmayı planladığını sözlerine ekledi.

“ÇOK ŞÜKÜR KAPIMIZIN ÖNÜNDE
ÇALIŞIYORUZ”
Anlaşmalı domates yetiştiren çiftçilerden Hamit Aslan
ise daha önceki yıllarda da domates yetiştirdiğini fakat son
2 yıldır daha büyük tarlalarda bu işe giriştiğini aktardı.
Ürettiği domateslere alım garantisi verildiği için rahat
üretim yaptıklarını ifade eden Aslan, bir karış toprağı boş
bırakmayacaklarını ifade etti.
Tarlada domates fidesi diken işçilerden Sultan Koyun
da çalışmak için il dışına gittiklerinde bazı zorluklarla
karşılaştıklarını aktararak, “Orada çadırlarda kalıyorduk,
zordu. Burada çok şükür kapımızın önünde çalışıyoruz.
Akşam evimizdeyiz. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Ailemize
bir katkımız oluyor.” diye konuştu.
Ruken Çelik ise daha önce mevsimlik işçi olarak Bursa
ve Manisa’ya gittiğini, bu nedenle geride kalan ailesini özlediğini söyledi.

Çorum’un önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Eskice köyünde çiftçiler, ekim çalışmalarına başladı.

E

skice köyü muhtarı Ünal Bozok, arazisinin 250 dönümüne ayçiçeği ekmek için hazırlıklarını tamamladı.
Traktörüne bağladığı ayçiçeği ekim makinesi ile tohumu
toprakla buluşturan Bozok, civardaki çiftçilerin de ayçiçeği
ekimi ve hasadına tarım makineleriyle destek veriyor.
Bozok, Eskice köyünün de içinde bulunduğu Düvenci
Ovası’nda yıllık ortalama 16 bin dekar alanda ayçiçeği
üretimi yapıldığını söyledi.
Bölgenin ikliminin ayçiçeği üretimine elverişli olduğuna dikkati çeken Bozok, kurak geçen sezonlarda dekarda 200 kilograma kadar düşen rekoltenin mevsim
şartları elverdiğinde 400 kilograma çıktığının altını çizdi.

Bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıttığı sertifikalı tohumla yüksek verim elde etmeyi hedeflediklerine işaret eden Bozok, “Bu sene Allah’a şükürler olsun,
kar ve yağmur yağışı güzel oldu. Önceki yıllarda kuraklıktan mağdur olduk ama yine devletimiz vardı. Bu sene
şartlar çok güzel. İnşallah çok kaliteli, yüksek verimli
üretim yapacağız. Allah devletimizden razı olsun. Devlet bize sahip çıkıyor, biz de devletimize sahip çıkacağız.”
ifadelerini kullandı.
Yağlık ayçiçeği tohumu desteği alan Mustafa Şengüç
ise geçen yıl 6 dekarda yaptığı ayçiçeği üretimini bu yıl
destek sayesinde 35 dönüme yükselttiğini kaydetti.
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TARSİM’den sera üreticilerine
165 milyon TL hasar ödemesi
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi
kapsamında 2022’de sera sigortası
branşında, Türkiye genelinde 8,3 milyar
TL’lik tarımsal varlık sigortalandı.

T

arım Sigortaları Havuzu (TARSİM), bu
yıl sera üreticilerine 165 milyon TL’lik
hasar ödemesi gerçekleştirdi. Yapılan
açıklamada, mart ayında üreticilerin mevcut
poliçelerindeki sigorta bedellerinin güncel rayiç değerler üzerinden revize edilebileceği yönündeki çağrıların ardından yaklaşık 300 adet
sera sigortası poliçesi için talep alındı ve bunun
sonucunda poliçelerdeki örtü ve konstrüksiyon
bedelleri yeniden düzenlendi.
Üreticilerin sera maliyetlerindeki fiyat artışlarından kaynaklı olarak yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yetkili
acenteler aracılığıyla gerçekleştirdikleri düzenlemelerin ardından seralarında çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen hasarlara ilişkin
olarak ihbarda bulundukları ve eksperler tarafından tespit işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında 2022’de sera sigortası branşında, Türkiye genelinde 8,3 milyar TL’lik tarımsal varlık
sigortalandı. Sigortalı üreticilerden toplanan 48
milyon TL prim karşılığında 165 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilirken, seracılığın yaygın olarak yapıldığı Antalya özelinde ödenen
hasar 100 milyon TL oldu.
Üreticiler seralarını, TARSİM sistemindeki üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine
başvurarak çeşitli indirim fırsatları ve yüzde 50
devlet prim desteğiyle güvence altına alabiliyor.
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Tarım Kredi Kooperatif Market’in temel gıdadan, temizliğe, süt ve süt ürünlerinden, atıştırmalığa kadar inşaa ettiği markalar,
başta gücünü aldığı Tarım Kredi Kooperatiflerine, ülke istihdamına ve ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır.
Temel gıda kategorisinde ise Tarım Kredi Anadolu markası ülke üretiminde harcanan tüm emeklerin karşılığı olarak ortaya çıktı.

G

üçlü markalar, rekabette sürdürülebilir bir avantaj sağlar. Taklit edilmesi zor olduğundan ticari marka
(trademark) ve fikri haklar bakımından
daha kolay savunulur. Tüketici için seçimi
kolaylaştırır ve risk azaltıcıdır. Müşteri sadakati oluşturur. Ekonomiye katma değer getirir. İnovasyon, istihdam ve ihracatı besler.
Tedarikçiler ve aracılarla olan ilişkiye pozitif
katkı sağlar.
Stratejik bir pazarlama aracı olarak markalar alıcı ve satıcı arasında bir köprüdür. Bir
fikri ve kişiliği temsil eder. İnsanların kalite
algısını etkiler. Firmanın sunduğu fiziksel
faydanın yanında duygusal fayda sağlar ve
bundan dolayı müşterinin değer algısı değişir.
Tarım Kredi Kooperatif Market, çiftçilerin
alın teri olan kaliteli ve doğal ürünleri, fabrikalarında ve iş ortakları ile ülkenin yerli ve
milli markaları haline getirip uzman market
konseptinde tüm kanallarda müşterilerle
buluşturmakta. Temel gıdadan, temizliğe,
süt ve süt ürünlerinden, atıştırmalığa kadar
inşa edilen markalar; başta gücünü aldığı
Tarım Kredi Kooperatiflerine, ülke istihdamına ve ekonomisine büyük katma değer
sağlamaktadır.

ÇİFTÇİNİN EMEĞİ
KOOPERATİF MARKET
RAFLARINDA
Temel gıda kategorisinde Tarım Kredi
Anadolu markası ülke üretiminde harcanan
tüm emeklerin karşılığı olarak ortaya çıktı.
Tarım Kredi Kooperatif Market yurdun bereketli topraklarında üretilen buğday, bakliyat, ayçiçeği, hububat gibi çiftçinin el emeği
ürünleri değerinde alıyor. Kendi yöresinden
doğru zamanda toplanılan bu hammaddeleri gerek kendi tesislerinde gerekse uluslararası kalite standartlarına sahip iş ortakları
ile birlikte işleyerek son mamûl haline getiriyor. Anadolu’nun bereketi, çiftçinin el emeği
ürünleri Kooperatif Market raflarında tüketiciler ile buluşturuyor.

TARIM KREDI ANADOLU MARKASIYLA ÜRETILEN ÜRÜNLER:
Anadolu Domates Salçası
Anadolu Ayçiçek Yağı
Anadolu Naturel Sızma Zeytinyağı
Anadolu Riviera Zeytinyağı
Anadolu Sızma Zeytinyağı
Anadolu Yeşil Mercimek

Anadolu Nohut
Anadolu Osmancık Pirinç
Anadolu Yeşil Mercimek
Anadolu Sızma Zeytinyağı
Anadolu Osmancık Pirinç
Anadolu Pilavlık Bulgur

Anadolu Kırmızı Mercimek
Anadolu Fasulye
Anadolu Barbunya
Anadolu Baldo Pirinç
Anadolu Un
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Çeltik Tarımı
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Sıcak iklim tahılları içerisinde yer alan çeltik, gıda üretimi için ekonomik açıdan önemli üç büyük
tahıl grubu (buğday, mısır ve çeltik) içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde ekildiği alan bakımından
değerlendirildiğinde hububat grubu içerisinde buğday, arpa, mısır ekiminden sonra çeltik yetiştiriciliği gelmektedir. Dünyada en fazla yetiştirilen yerler ise, Asya, Afrika, Orta Amerika, Güney
Amerika, Kuzey Amerika, Rusya, Avrupa, Avustralya’dır.
Ülkemizde 28 ilde çeltik tarımı yapılmaktadır. Bu iller
içerisinde alan bazlı olarak en çok yetiştirildiği iller; Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale ve Çorum’dur. 2021 TÜİK
verilerine göre dekara çeltik verimi 777 kg’dır. Dünyada bu
rakam değişiklik göstermektedir.
Toprak İsteği
Çeltik toprak isteği bakımından seçici değildir. Su geçirgenliği az, derin, tınlı ve besin maddelerince zengin topraklarda daha iyi yetişir. Ülkemizde yetiştiriciliğin fazla yapıldığı alanlarda organik madde düşüktür. Kumlu topraklar
çeltik yetiştiriciliği için uygun değildir. Bitki için yetişebileceği optimum pH 4,5-7,5 arasında olmalıdır. Ancak çeltik
bitkisi, pH’sı 8’in üzerindeki topraklarda bile uyum sağlayabilmektedir.
İklim İsteği
Çeltik bitkisi gelişme dönemi boyunca toplam 3.5004.000 °C sıcaklık ister. Ülkemizde yetiştiriciliği devamlı
sulanarak yapılan üretim sistemi olduğundan ekim yapılırken su sıcaklığının 12 °C’nin altında olmaması, çimlenme
döneminde hava sıcaklığının 15 °C’nin altına düşmemesi
gerekir. Köklenme, fide gelişimi için minimum 16 °C, maksimum sıcaklığın ise 45 °C olması gereklidir. Ekim yapılırken yeterli su ve hava sıcaklığına ulaşıldığında ekimin
zaman geçirilmeden yapılması hasat tarihi açısından sonbahar aylarının yağışlı ve rüzgârlı anlarına denk gelmemesi
bakımından önem taşımaktadır. Zira yatma sebebiyle dane
kaybı artabilir ve çeltik randımanı düşebilir. Buna karşın
bitkinin yetişme periyodunu sıcaklık ve gün uzunluğu gibi
iki önemli çevre faktörü belirler.
Sulama Yöntemi
Ülkemizde devamlı sulama (geleneksel sulama) ve kesik sulama yöntemi uygulanmaktadır. Devamlı sulamada
ekimden olgunlaşma dönemine kadar tavalar su altındadır. Kesik sulama yönteminde ise belirli aralıklarla tavalara
su verme işlemi durdurulur. Tavalarda su kalmadığı veya
belirli bir seviyenin altına düştüğünde tekrar su verilir. Devamlı sulama yönteminde dekara 1.800-2.000 mm suya ihtiyaç duyulurken kesik sulama yönteminde bu miktar 1.300
mm’ye kadar düşebilir. Durgun sudaki oksijen miktarının
az olması nedeniyle suyun havalandırılması ile oksijen
miktarı arttırılabilir.
Toprak Hazırlığı
Çeltik yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı oldukça önemli bir konudur. Tesviye işlemleri küçük parsellerde tesviye
bıçağı, daha geniş parsellerde ise lazerle çalışan tesviye aletleriyle yapılır. Tesviyenin sağladığı bazı avantajlar şu şekildedir;
•
Tavalar istenilen büyüklükte yapılabilir.
•
Su kontrolü daha kolaylaşır.
•
Homojen bir çimlenme sağlanır.
•
Makineli tarım kolaylaşır.
•
Yabancı ot kontrolü daha etkili ve kolay olur.
•
Verim kayıpları önlenir.

•
Yabancı ot tohumu içermemelidir.
•
Kırmızı çeltik tohumu içermemelidir.
•
Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
Çeşit seçimi de önemli olup, bölge koşullarına uygun,
yüksek verimli ve tüketiciler tarafından tercih edilebilir,
sağlam saplı, yatmaya dayanıklı ve makineli hasada uygun
olmalıdır.
Tohumluk ve çeşit seçimi yapılan tohumlar iki gün su
içerisinde ön çimlendirmeye tabi tutulmalıdır. Ön çimlendirme de tohumların yeşillenmemesine dikkat edilmelidir.
Ekim Yöntemi
Serpme yöntemi elle ya da gübre saçıcılarıyla yapılabilir.
Mibzerle ve fideleme yöntemleriyle ekim yapılabilmektedir.
Ülkemizde ekim elle veya gübre saçıcı makinelerle yaygın
olarak yapılmaktadır. Ekim öncesi tavalar bulandırılmalı
tohum üstünde ince bir mil örtüsü oluşması sağlanmalıdır.
Tohumlar toprak üzerine tutunduktan 3-4 gün sonra tavalardaki su boşaltılır. 5-6 gün sonra ince bir su verilir.
Toprak Düzenleyiciler
Geniş alanlarda çeltik yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde
düşük çıkan organik madde miktarını yükseltmeye yönelik
olarak organik madde ve hümük-fulvik asit içeren toprak
düzenleyici ürünler, ekimden önce kullanılabilir.

Tohumluk Seçimi
Çeltik yetiştiriciliğinde verim ve randımanı etkileyecek
faktörlerden olan tohumluk seçiminde aranacak özellikler
aşağıdaki gibi olmalıdır;
•
Hastalık ve zararlılardan ari temiz tohumluk seçilmelidir.

Tohumluk seçimi yapıldıktan sonra ekim öncesi 24 saat
ön çimlendirme için çimlendirme suyuna çimlendirmeyi
teşvik etmesi için 1 ton tohum ölçeğinde 1 litre Forceful
Amino kullanılmalıdır.
Forceful Amino
Çeltik yetiştiriciliğinde, tohum çimlenmesi gerçekleşin-

Tablo1: Toprak düzenleyici uygulama programı
Uygulama zamanı Toprak düzenleyici çeşitleri Önerilen miktar (kg-litre/da)
Ekim öncesi
K-Humat, Humas-15, Humas-12 2-4
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ceye kadar su ortamında yetişen bitkide birçok abiyotik ve
biyotik stres koşulları meydana gelmektedir. İyi bir tohum
ve fide çıkışı sağlanabilmesi için çimlenme hızı yeterli,
yüksek çıkış gücü özelliğine sahip tohumlukların ekilmesi
önem arz etmektedir. Çimlendirmeyi hızlandırmak için,
bileşiminde yüksek oranda organik madde ile birlikte amino asit içeren Forceful Amino ürünü kullanılmalıdır.
Çinko Sülfat
Toprak analiz sonucu çinko eksikliği çıkan topraklara uygulanabilir. Şiddetli çinko eksiklik durumuna göre dekara
3-5 kg dozlarında tatbik edilebilir.

Taban Gübrelemesi
Süper Çeltik
Çeltik bitkisinin topraktan kaldırdığı bitki besin maddeleri ve çeltik tarımı yapılan bölgelerin toprak yapısı dikkate
alınarak hazırlanmıştır. Bünyesinde azot, fosfor, potasyum
ve kükürt besin maddelerine ilaveten çinko da bulundurur.
Magnezyum içeriğiyle bitki yaprakları daha uzun süre yeşil
kalır. Çinko çeltik bitkisinin kuru madde oranını arttırarak
kaliteli ve randımanı yüksek hasat elde edilmesini sağlar.
Taban gübrelerinin ekim öncesi toprağa uygulanarak karıştırılması doğru bir yöntemdir. Kimi ekim alanlarında
tohum ekiminden sonra taban gübrelemesi yapılmaktadır,
bu durum tavalarda çeltik bitkisinin çimlenme çıkışını engelleyebilecek köpüklenmelere neden olmaktadır.
Azotlu Gübreleme
Çeltik bitkisi azota, tüm gelişme periyodu boyunca ihtiyaç duyar. En fazla ihtiyaç duyulan dönemler; erken fide
devresi ile kardeşlenme ortası arasında kalan dönem ve salkım oluşum devresi başlangıcındaki dönemdir.

Çeltik Bitkisinde Bitki Besleme
Bitki beslemeye başlamadan önce çeltik ekilecek tavalardan ekim öncesi toprak numunesi alınıp tahlil ettirilmeli
analiz sonuçlarına göre gübre kullanılmalıdır. Bilinçli beslemenin temelini toprak analizine göre gübreleme oluşturur. Çeltik bitkisinin topraktan kaldırdığı saf besin maddesi
miktarları Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Çeltik bitkisinin topraktan kaldırdığı saf besin
elementi miktarları (kg/da) ‘‘ortalama 700 kg/da verim için’’
Azot		Fosfor		Potasyum
(N)		
(P)		
(K)
18,75		
8,25		
4,12

Nitropower
İçeriğinde üre ve amonyum azotunun yanı sıra kükürt
bulunan granül formda azotlu gübredir. Çift etki mekanizmasına sahiptir. Bu özelliğinden dolayı uzun zamanda
etkisini gösterir.
Granül AS
Amonyum formunda azot kaynağı olup aynı zamanda
kükürt de içerir. Çeltik tarımı yapılan alanlarda CAN gibi
gübreler kullanılırsa, nitrat formu azot içermesinden dolayı
denitrifikasyon yoluyla azot kayıpları gerçekleşir. Nitratlı
gübrelerin bu kısıtları nedeniyle amonyum sülfat her türlü toprakta kullanılabilen ve çeltik tarımı için uygun olan
azotlu gübredir. İri fiziki yapısından dolayı atımı kolay, tarladaki dağılımı homojen bir üründür.

Yapraktan Gübreleme

Kardeşlenme ve süt olum dönemlerinde olmak üzere iki
farklı dönemde yapraktan gübreleme yapılabilir.
Polifos-N, yenilikçi fosfor kaynaklarından elde edilen
yeni bir üründür. Klasik ortofosfatlı fosfor içeren gübrelere
göre birden fazla fosfor molekülünün zincir şeklinde bağlanmasından ortaya çıkan gübre geniş toprak sıcaklıklarında uygulama imkânı sağlayarak fosforun bitki tarafından
alımını kolaylaştırmaktadır.

