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TARIM KREDİNİN
ALTIN DÖNEMİ
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin Bilecik Söğüt maden sahasında yer alan altın madeninde ilk külçe dökümü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ülke tarımının öncü kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Söğüt’teki 109 ton 
altın rezervi bulunan maden ile elini daha da güçlendirirken, son zamanlarda yaptığı atılımlarla adeta altın çağını yaşıyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
hizmet ağını genişletiyor

Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilere daha iyi hiz-
met ulaştırabilmek için kooperatif açılışı ve mevcut 
binalarının yenilenmesine devam ediyor. § 3’te § 4’de

Tarım Kredi Kooperatif Market, 6 ilde pilot uygulaması-
na başladığı KOOPBAKKAL projesinde hedef büyüttü. 
Proje, 17 ilde daha uygulanmaya başlayacak.

KOOPBAKKAL projesi 
büyüyor

§ 10’da

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği, 
yıldan yıla artırılarak devam eden ürün alımları kapsa-
mında portakal ve limon alımlarını hızlandırdı.

İzmir Bölgede ürün alım 
çalışmaları hızlandı

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım 
Kredi Kooperatifleri; uçtan uca tarım 
anlayışıyla hem üreticilere hem de 
tüketicilere yönelik hizmetlerini, son 
dönemde gerçekleştirdiği yatırımlar-
la artırdı. Türkiye’nin en büyük 500 
sanayi kuruluşu içinde 3 şirketiyle 
yer alan, sayıları 2 bini aşan market 
ağıyla perakende sektöründe ciddi 
bir oyuncu olan, 1617 kooperatifiyle 
de ülkenin dört bir yanında çiftçilere 
ulaşan Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 
Altın Madeniyle de finansal açıdan 
büyük bir atılım gerçekleştirdi.  § 8’de



Bireysel Emeklilik fon robotumuz FONAR ile tanışmak 
için Bereket Mobil uygulamamızı indirerek etkin fon 
yönetimi önerileri ile birikimlerinizi en doğru şekilde 
değerlendirebilirsiniz.

Size özel fon önerisi sunar.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Böl-
ge Birliği faaliyet alanında yer alan Ko-
caköy Tarım Kredi Kooperatifi açıldı. 

2019 yılından bu yana Diyarbakır Tarım Kredi 
Kooperatifi hizmet bürosu olarak faaliyet yürü-
ten 2972 Sayılı Kocaköy Tarım Kredi Koopera-
tifi,  15 Aralık  2022 tarihli Tarım ve Orman Ba-
kanlığı oluru ile gerçekleştirilen Kuruluş Genel 
Kurul Toplantısı ile faaliyetlerine başladı.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır, Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Musa Takımcı ve Cahit Yıldız, 
Merkez Birliği Denetçisi Osman Önder, 
Müşteri Ortak Değerlendirme Politikaları 
Süreçleri Daire Başkanı Ahmet Çağrı Tatar, 
Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
şım Yılmaz, Malatya Bölge Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeleri Emin Çakmak, Aydın Bo-
rizan, Ahmet Doğan, Feti Çeliker, Şevket 
Toraman, Bölge Birliği Denetçisi Mücahit 
Balın, Bölge Müdürü A. Cüneyt Erdoğan, 
Merkez Birliği Kurumsal Mimari Müdürü 

Caner Çelebi, Bölge Müdür Yardımcıla-
rı Ahmet Furkan Acet, Erdinç Dişoğlu ve 
kurucu ortakların katılımı ile başlayan Ku-
ruluş Genel Kurul Toplantısı Bölge Birliği 
Yönetmeni Kıvanç Kaya’nın divan başkan-
lığında gerçekleşti. 

TÖRENLE AÇILDI
Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Böl-

ge Birliğine bağlı 2973 sayılı Çamlıca Tarım 
Kredi Kooperatifi törenle açıldı.  Edirne’nin 
Keşan ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tekirdağ Bölge Birliği faaliyet alanında yer 
alan Çamlıca Tarım Kredi Kooperatifi açıl-
dı. 2003 yılından bu yana Tekirdağ Bölge 
Birliğine bağlı Keşan Tarım Kredi Koopera-
tifi hizmet bürosu olarak faaliyet yürütmek-
teyken kooperatif kuruluşuna onay verilen 
2973 Sayılı Çamlıca Tarım Kredi Kooperati-
fi 24.01.2023 tarihinde gerçekleşen Kuruluş 
Genel Kurul Toplantısı ile hizmete başladı.

Açılış törenine Tekirdağ Bölge Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Yusuf Bayirli ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Tekirdağ Bölge Müdürü 
Erol Apaydın, Bölge Müdür Yardımcısı Ah-
met Nazlı, Keşan Belediye Başkan Yardım-
cısı Tahir Özçınar, Merkez Birliği Kurumsal 
Mimari Müdürü Caner Çelebi, Keşan Ziraat 
Odası Başkanı Hasan Şen, Keşan İlçe Tarım 
Müdür Vekili Göksel Bilgin, bölge birliğine 
bağlı yörede bulunan kooperatif müdürleri, 
kurucu ortaklar ve yöre halkı katıldı.

ÖRENCIK’E YENI HIZMET 
BINASI AÇILDI

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan 1117 
sayılı Örencik Tarım Kredi Kooperatifinin 

yeni hizmet binası düzenlenen törenle hiz-
mete açıldı.

Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında yer 
alan Örencik Tarım Kredi Kooperatifinin, 
hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapımı-
na başlanan yeni hizmet binası ve deposu 
hizmete açıldı. Açılışa, Bafra Kaymakamı 
Cevdet Ertürkmen, Samsun Milletvekili Or-
han Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet Güreş, Bafra Ziraat Odası Başkanı 
Osman Tosuner, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Bölge 
Müdür Yardımcısı Harun Murat Çakın, Ko-
operatif Müdürleri, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım Kredi Kooperatifleri 
hizmet ağını genişletiyorhizmet ağını genişletiyor

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri, 
üreticilere daha iyi hizmet ulaştırabilmek için yeni kooperatif 
açılışı ve mevcut hizmet binalarının yenilenmesi çalışmalarını 
sürdürüyor. Kuruluş işlemleri tamamlanan, Malatya Bölge Birliği 
faaliyet alanında yer alan Diyabakır’da Kocaköy Tarım Kredi 
Kooperatifi ile Tekirdağ Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan 
Edirne’de Çamlıca Tarım Kredi Kooperatifleri törenle hizmete 
açıldı. Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan Örencik 
Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası ise yenilendi.

DİYARBAKIRDİYARBAKIR

EDİRNEEDİRNE SAMSUNSAMSUN
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin, daha çok tüketiciye ulaşa-
bilmek ve bu doğrultuda yeni iş 

ortakları edinmek amacıyla geliştirdiği 
ve geçtiğimiz yıl sonunda tanıtımını yap-
tığı KOOPBAKKAL projesi uygulamaya 
başlanan 6 pilot ilde büyük ilgi gördü. 
Kooperatif Market mağazalarında satılan 
temel gıda ürünleri başta olmak üzere 
toplamda 132 ürün mahalle bakkalların-
da da satışa sunulmaya başladı. 

Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Kon-
ya ve Ankara’da 250 adet bakkalla yapılan 
bayilik sözleşmesiyle başlayan proje, alt-
yapı çalışmalarının hızla tamamlanması 
neticesinde 17 ilde daha uygulanmaya 
başlayacak.

Ortağı çiftçilerden aldığı kaliteli ürün-
leri uygun fiyatlarla tüketiciyle buluştur-
mak amacıyla sorumluluk alan Tarım 
Kredi Kooperatifleri, büyük ilgi gören 

KOOPBAKKAL projesini, Çankırı, Kır-
şehir, Kırıkkale, Çorum, Erzurum, Aksa-
ray, Karaman, Niğde, Bolu, Düzce, Zon-
guldak, Karabük, Bartın, Rize, Giresun, 
Gümüşhane, Artvin illerinde de uygula-
maya alacak. 

TARIM KREDI 
ÜRÜNLERINE ERIŞIMI 

KOLAYLAŞTIRDI
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-

dürü Hüseyin Aydın, KOOPBAKKAL 
projesiyle birlikte küçük esnafı da koru-
duklarına değindi. Proje kapsamında ya-
vaş yavaş her şehre girdiklerini söyleyen 
Aydın, “Dengeli dağıtmaya çalışıyoruz, 
proje için bakkal dernekleriyle de ortak 
çalışıyoruz. Burada iş ortaklarımız, bak-
kallar, bakkal dernekleri, Halk Bankası. 
Yani birlikte bu projeyi hayata geçirdik. 
Bilhassa bunu hayata geçirmekle biz yeni 

market açarken artık daha ana arterleri 
tercih edeceğiz, tali arterlerde bakkallar 
devreye girdiği için bizim yeni marketle-
rimiz daha ana noktalarda olacak, daha 
büyük olacak, çünkü mahalle aralarında 
zaten bakkalı devreye soktuk, hem bak-
kalların yaşamasına katkı verdik, hem de 
Tarım Kredi ürünlerine ulaşımı, erişimi 
kolaylaştı” dedi.

Proje kapsamında ilk olarak 6 il seçtik-
lerini hatırlatan Aydın, “6 ilde 250 bak-
kalın süreçlerini tamamladık. Ürünleri-

mizin satışını yapıyorlar. Birkaç gün önce 
kendi internet sitemizde 17 il için daha 
duyuru çıktı. 250’ye 540 bakkal daha ek-
lenecek ve toplamda şubat sonunda 790 
bakkal olacak” diye konuştu.

250 markette Et ve Süt Kurumundan 
(ESK) gelen etlerin satıldığını belirten 
Hüseyin Aydın, “250 marketimizi muhte-
melen bin markete çıkartacak tarzda yeni 
ürün verecekler bize, yeni çalışmaları var 
ESK’nın. Böylece ESK’nın ürünlerini sat-
tığımız market sayımız da artacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, KOOPBAKKAL projesi kap-
samında bakkal ve mahalle marketlerinde ürünlerini 
tüketicilere ulaştırıyor. Bu kapsamda ilk etapta 6 il 
seçilerek, 250 bakkalın süreçleri tamamlanırken, 17 il 
için daha duyuru yapıldı. Böylece 17 il ile birlikte 540 
bakkal daha projeye eklenerek, şubat ayı sonunda 790 
bakkal sayısına ulaşılması bekleniyor.

KOOPBAKKAL projesi büyüyorKOOPBAKKAL projesi büyüyor

Çorum’un coğrafi işaretli ürünleri 
arasında yer alan ve lezzetiyle da-
makları tatlandıran İskilip turşusu-

nun Tarım Kredi Kooperatifleri Marketle-
rinde satılması için yürütülen çalışmalar 
büyük ölçüde tamamlandı. Çorum’un 
yöresel ürünlerinden İskilip turşusunun 
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde 
satışa sunulması için başlatılan çalışmalar 
devam ediyor. Bu çerçevede İskilip Bele-
diyesi Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri ile 
kurulan İskilip Yöresel Ürünler Koopera-
tifine ait turşu fabrikasında kapasite artı-
şına gidilecek. Köylerde üretiminin ya-
pılması hedeflenen turşuluk ürünler, ilçe 
ekonomisi ve istihdama katkı sağlayacak. 
Çalışmalarla ilgili bilgi veren İskilip Bele-
diye Başkanı Ali Sülük, tadıyla beğenilen 
bir ürün olduğunu söyledi.

İlçe Tarım Müdürü olduğu dönemde 
de İskilip turşusunun üretimi ve pazar-
lanmasına yönelik çalışmalar yaptığını, 
kurslar düzenleyerek ilçedeki kadınlara 
eğitimler verdiklerini belirten Başkan Ali 
Sülük, “Göreve geldikten sonra da Yöresel 
Ürünler Çarşısı ve Kadın Kooperatifini 
kurduk. Pandemi döneminde özellikle 
ev hanımları kendi ürettikleri turşular ve 

diğer ürünlerle alile bütçelerine oldukça 
büyük katkılar sağladılar. İnternetten satış 
noktasında büyük aşama kaydettiler. Bu 
alanda Kadın Kooperatifimizle yaptığımız 
ve Çorum Valiliği’nin katkılarıyla hazırla-
nan bir projemiz onaylandı. Geçtiğimiz 
aylarda turşu fabrikasının açılışını yaptık” 
dedi.

   İskilip’te önemli yöresel ürünlerin bu-
lunduğuna dikkat çeken Sülük, “İskilip 

Belediyesi olarak bazı ürünlerin üretimini 
gerçekleştirdik. İskilip çileğinden kolonya 
üretimi yaptık. Fuarlarda tanıtımı yaptık 
büyük beğeni gördü. Ayrıca İskilip çileği 
lokumu ürettik. Bunların yan ürünleri-
ni üretmeye devam edeceğiz. Belediye 
olarak bu ürünlerin pazarlaması ile ilgili 
çalışmalar yaptık. Şu anda İskilip Bele-
diyesi’nin üretimini gerçekleştirdiği tüm 
ürünler, İskilip’te üretilen turşu, kuşbur-

nu, reçel, erişte, tokmaklı kağnı gibi tüm 
yöresel ürünler her Belediyemize ait alış-
veriş sitelerinde satışa çıkmış durumda. 
Burada iki amacımız var. Hem belediyeye 
şirketine gelir elde etmek hem de yöresel 
ürünlerin Türkiye çapında tanıtılmasını 
sağlamayı amaçlıyoruz. Kolonya ve lo-
kumda olduğu gibi birkaç ürünümüzü 
ilerleyen aşamalarda İskilip ekonomisine 
kazandırabilirsek ne mutlu bize” şeklin-
de konuştu. Coğrafi işaret çalışmalarına 
hız verdiklerini kaydeden Başkan Sülük, 
“İskilip turşumuz coğrafi işaretliydi. Bu-
nun yanında İskilip keşkeği ve çileğine de 
coğrafi işaret aldık. Bunun yanında tok-
maklı kağnı, yırtma aşı, İskilip un helvası, 
sirke salatası gibi sadece İskilip’te bulunan 
ürünlere de coğrafi işaret alma girişimin-
de bulunduk. Bu sayıyı artırmayı hedefli-
yoruz. Çorum’da en fazla coğrafi işaretli 
ürünü bulunan ve coğrafi işaret başvuru-
su olan yer İskilip. Yöresel ürünlerimize 
coğrafi işaret almamızdaki amaç bunları 
ekonomiye kazandırmak. Kaymakamlı-
ğımız ve paydaş kuruluşlarımızla çalış-
malarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Iskilip turşusu artık Kooperatif MarketlerdeIskilip turşusu artık Kooperatif Marketlerde
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arım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge 
Birliği faaliyet alanında yer alan Kocaköy 
Tarım Kredi Kooperatifinin açılışını ger-
çekleştirdikten sonra bölge ziyaretlerini 
sürdürdü. Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır’a, Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeleri Musa Takımcı ve Cahit 
Yıldız, Merkez Birliği Denetçisi Osman 
Önder eşlik etti. 

Kacır ve beraberindeki heyet ziyaretleri 
kapsamında Malatya, Mollakendi, Kale, 
Akçadağ, Bahri, Battalgazi, Dilek, Poyraz, 

Elazığ, Diyarbakır, Ergani Tarım Kredi Ko-
operatiflerini ziyaret etti, kooperatif perso-
neliyle görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Kacır, Tarım Kredi Yem Fabrika-
sı, Gübretaş Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 
Tarım Kredi Marketleri Diyarbakır Depo-

yu da ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından ise 
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Tarım Kre-
di Marketi açılışı gerçekleştirildi. 

T

Başkan Kacır’dan Malatya Başkan Kacır’dan Malatya 
Bölge Birliğine ziyaretBölge Birliğine ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifi Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, 
Malatya Bölge Birliği ve faali-
yet alanındaki kooperatifleri 
ziyaret ederek çalışmaları ye-
rinde inceledi. Bölge ve koo-
peratif çalışanlarıyla görüşen 
Başkan Kacır, ortaklarla da 
sohbet etti.

Narenciye diyarı olarak da bilinen An-
talya’nın Finike ilçesinde, limon ve 
portakal hasadı tüm hızıyla devam 

ediyor. Hasatla birlikte ürün değerlendirme 
çalışmalarına başlayan Tarım Kredi Koope-
ratifleri, üreticilerin ilk tercihi oldu. Tarım 

Kredi Kooperatifleri Antalya 
Bölge Müdürü Seyfettin To-
sun, Tarım Kredi Pazarlama 
ve Marketçilik A.Ş. Meyve 
Sebze Kategori Müdürü Kadir 
Çobanoğlu ve Satın Alma Uz-
manı Mehmet Gündoğan ile 
birlikte Turunçova Tarım Kre-
di Kooperatifi faaliyet alanın-
da yer alan limon ve portakal 
bahçelerini ziyaret etti.

Coğrafi tescilli Finike 
portakalının yöredeki üre-

ticiler için önemli bir gelir kaynağı ol-
duğunu kaydeden Tosun, “Bölgemizde 
üretimin sürdürülebilirliği ve vatandaş-
larımızın da c vitamini deposu narenciye 
ürünlerine uygun fiyatlarla erişebilmesi 

amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bizzat sahada üreticilerimizi ziyaret ede-
rek bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. 
Ayrıca ürünlerin denetimi ve kontrolleri-
ni de gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği, kooperatifler 
aracılığıyla ürün alımlarına devam ediyor. Limon ve portakal 
bahçelerini ziyaret eden Antalya Bölge Müdürü Seyfettin Tosun, 
ürün değerlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya Bölgede limon ve portakal alımıAntalya Bölgede limon ve portakal alımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt 
Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın 

Dökümü Töreni’nde konuştu. Katılanları selam-
layarak kendilerini bir araya getiren Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü ile yönetimine te-
şekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gübre-
taş Maden Yatırımları uhdesinde bulunan Söğüt 
Altın Madeni’yle ilgili yatırım sürecini 2021 yılı 
Ocak ayı itibarıyla başlatmıştık. Maden sahasın-
da yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın 
kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir 
başka ifadeyle 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 mil-
yon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an 
önce Türk ekonomisine kazandırılması için ça-
lışmaları hızlandırdık.” ifadelerini kullandı.

ILK ETAPTA YILLIK 2.5 
TON ÜRETIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sahasındaki 
yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 
milyon dolara ulaşacak şekilde planlandıklarını 
belirterek şöyle devam etti:

“Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatı-
rım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamam-
landı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk 
altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale geti-
rildi. Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın 
üretme kapasitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın 
yatırımlarını da üç yıl içinde neticelendirmeyi 
planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını in-
şallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin 
ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında 
olduğu dikkate alındığında söğüt altın made-
ninin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam 
kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok 
altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi ola-
caktır.”

ISTIHDAMA ÖNEMLI 
KATKI

Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık bin ki-
şinin istihdam edildiğini anlatan Erdoğan, iler-
leyen dönemlerde bu sayının 1300’ü bulmasını 
beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Söğüt ve Bilecik ile 
birlikte Türkiye’nin ekonomisine önemli kat-
kı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını dileyerek 
emeği geçenleri tebrik etti.

Bilecik’e sadece altın madeni açılışı için gel-
mediklerini söyleyen Erdoğan, “Valilik önünde 
bizleri bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucak-
laşacağız. Bu vesileyle toplam yatırım tutarı 1 

milyar 771 milyon lirayı bulan kamu ile 653 mil-
yon lirayı olan özel sektör projelerinin resmi açı-
lış sevincini vatandaşlarımızla birlikte Bilecik’te 
yaşayacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin 
heyecanına coşkusuna ortak olacağız. Müjdeler-
le açılışlarla hizmetlerle dolu bir programla yıllar 
sonra Bilecik ve Bilecikli kardeşlerimizle hasret 
gidereceğiz.” diye konuştu.

EN ÇOK ÜRETIM YAPAN 3 
IŞLETMEDEN BIRI

Bilecik’e madencilik alanında önemli bir yatı-
rım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık-
larını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ise, “2022 yılında 6,5 milyar do-
larlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihi-

nin rekorunu kırdık. Son 20 yılda maden ihraca-
tımızı yaklaşık 10 kat artırdık” dedi.

Bakan Dönmez, Söğüt Altın Madeni’nin üre-
tim rakamıyla Türkiye’nin en fazla üretim yapan 
altın madenlerinden biri olacağını vurgulayarak 
şunları kaydetti:

“Tam kapasite üretime geçtiğince yıllık or-
talama 6,5 tonluk üretimiyle Türkiye’de en çok 
üretim yapan 3 işletmeden, 3 ruhsatımızdan bi-
risi haline gelecek. 500 milyon dolarlık yatırım 
miktarıyla ilk etapta 1000, ilerleyen dönemlerde 
1300 vatandaşımıza istihdam sağlayacak. Bugün 
16 farklı madende altın üretimi gerçekleştiriyo-
ruz. 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üreti-
mimiz 2001 ile 2022 yılları arasında toplam 456 
tona ulaştı. Son 5 yıllık altın üretimi ortalamamız 

Söğüt’te ilk altın külçesi döküldüSöğüt’te ilk altın külçesi döküldü
Bilecik’te keşfedilen yaklaşık 109 ton altın rezervinin bulunduğu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’ye ait altın madeninin açılışı, İlk Altın Dökümü Töreni ile yapıldı. Törene 
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesisin tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacağını söyledi.
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35 ton civarında seyrediyor. Bu nedenle altın ma-
denciliğinde temel hedefimiz ihtiyacımızı yerli 
kaynaklarımızdan karşılamak, altın kaynaklı cari 
açığı azaltmak, bu alandaki yatırımı ve istihdamı 
artırmaktır. Cevherden mücevhere, Türkiye’nin 
sahip olduğu potansiyeli üretim rakamlarına 
yansıtmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı’nın altın 
çağını Söğüt’ten başlatmaya ve dalga dalga tüm 
yurda yaymaya kararlıyız.”

2 YIL GIBI KISA SÜREDE 
FAALIYETE GEÇTI

Törende konuşan Tarım Kredi Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın, “Yer altındaki değerlerimizi gün 
yüzüne çıkarmaya başlayacağız. 160 yıllık geç-
mişiyle ülkemizin en köklü kuruluşlarından bi-
risi olan Tarım Kredi Kooperatifleri madencilik 
sektöründeki faaliyetlerine alt iştiraki olan Güb-
retaş Maden Yatırımları A.Ş ile 2021 yılı Ocak 
ayı itibariyle başlamıştır. 2 yıl gibi kısa bir sürede 
yatırım çalışmalarının ilk etabı bitirilerek tesisi-

miz altın dökümü yapabilecek şekilde hazır hale 
getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım bu sürecin 
en başında vermiş olduğunuz hedef ve bugüne 
kadar verdiğiniz kıymetli desteklerinizden dola-
yı şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz 
ediyorum.” dedi. 

TARIM KREDI ÖNCÜ  
ROL OYNUYOR

Konuşmasında Tarım Kredi Kooperatifleri 
hakkında bilgiler veren Aydın, “Tarım Kredi 
Kooperatifleri bünyesinde bulundurduğu 5’i 
İstanbul Sanayi Odası 500 içinde olmak üzere 
toplam 18 şirketi 20 binin üzerinde çalışanı ve 
yaklaşık 800 bin çiftçi ortağıyla tarım sektöründe 

öncü bir rol oynayarak ülkemizin büyüme ve kalkınmasında 
katkı sunmayı sürdürmektedir. Esas faaliyet alanımız olan 
tarım sektöründe çiftçilerimizin başta gübre, tohum, zirai 
ilaç, akaryakıt ve hayvan yemi olmak üzere tarımsal girdi ih-
tiyaçlarını karşılayıp bunun neticesinde ürettikleri ürünleri 
çiftçilerimizden geri alıp işleyerek marketlerimiz aracılığıyla 
tüketicilerimize ulaştıran büyük bir ekosistemi yönetiyoruz. 
Başka bir ifadeyle tarladan sofraya ya da uçtan uca gıda zin-
ciri diyebileceğimiz bu organizasyonu ülkemizde yapabilen 
tek kuruluş olarak bu sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırı-
labilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.” şeklinde 
konuştu. 

2023 yılında 100 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefledikle-
rini kaydeden Aydın “Bugün itibariyle ülkemizin en önemli 
altın rezervlerinden birine sahip olan Söğüt altın madeni 
tesisimizi de ekonomimize kazandırmanın gururunu ya-
şamaktayız. Sayın Cumhurbaşkanım bu vesileyle kıymetli 
destekleriniz için zatıalinize şükranlarımı sunuyor, ayrıca 
projemizin hayata geçmesinde emeği geçen ilgili bakanlık-
larımıza kurum ve kuruluşlarımıza, bölge halkımıza ve ma-
den şirketimizde çalışan değerli mesai arkadaşlarıma teşek-
kür eder, yatırımımızın milletimize hayırlı olmasını dileriz.” 
ifadelerini kullandı.

ILK ALTINI CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN DÖKTÜ

Konuşmasının ardından Erdoğan’a, Gübretaş Maden Ya-
tırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından 
maden yatağının “Akbaştepe” ve “Korudanlık” adlı iki cev-
her damarından çıkarılan altın madeni günün anısına he-
diye edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Bilecik Valisi 
Kemal Kızılkaya, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yöneticileri ile şirket idarecileri katıldı.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üye-
leri, kurdele keserek tesisin açılışını yaparak ilk külçe altını 
döktü.

Söğüt’te ilk altın külçesi döküldüSöğüt’te ilk altın külçesi döküldü
Bilecik’te keşfedilen yaklaşık 109 ton altın rezervinin bulunduğu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’ye ait altın madeninin açılışı, İlk Altın Dökümü Töreni ile yapıldı. Törene 
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesisin tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacağını söyledi.

TTarım Kredi Kooperatif-
leri’nin Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın, Ocak 

2021’de Söğüt Altın Madeni’ne 
ilk kazmanın vurulduğunu, 
ruhsat sahasının yaklaşık 3 
bin hektar civarında olduğunu 
belirterek, “Ocak 2021’den bu 
yana 70 milyon dolar yatırım 
yaptık. Bu birinci faz. Geriye iki 
faz daha yapacağız. Birinci faz 
tam olgunluk dönemine geldi-
ğinde yılda 2.5 ton altın üretmiş 
olacağız. İkinci ve üçüncü faz 
yatırımlar da tamamlandığın-
da yıllık altın üretme kapasitesi 
6.5 tonu bulacak. Bu da asgari 
4 yıl sonra…” dedi. Tam ideal 
kapasiteye ne zaman ulaşacağı-
na yönelik sorulara yanıt veren 
Gübretaş Maden Yatırımları 
A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih 
Demircan da “Yaklaşık 2.5 yıl 
sonra ulaşabiliriz. Çünkü tenör-
ler o zaman yükseliyor. Tenör, 
1 ton kaya içindeki gram cin-
sinden altını ifade ediyor, ona 
ulaştığımız zaman yıllık üret-
me kapasitesine de ulaşacağız” 
açıklamasında bulundu.

ITHALATI AZALTIYOR
Türkiye’nin altın ithalatçısı bir 

ülke olduğunu hatırlatan Aydın, 
“Biz bunu üreterek bir defa itha-
latı azaltıyoruz. 2022’de 265 ton 
altın ithal etmişiz. Üretim 31 
ton civarında. Hiç altın madeni 
çalıştırmasaydık, 296 ton ithal 
edecektik. Altın fiyatları sürekli 
değişiyor. Ancak bu tesiste ideal 
üretme ortamına yani yılda 6.5 
ton üretim kapasitesine gelirsek, 
bugünkü fiyatlarla hesapladığı-
mızda, ithalatta o kadar eksilme 

olacak. Bugün tonu 60 milyon 
dolar civarında… Böyle bakıl-
dığında yaklaşık yıllık 400 mil-
yon dolarlık bir ithalatı önlemiş 
oluruz” dedi.

REZERV 60 TON
Gübretaş Maden Yatırımları 

A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih 
Demircan altın aramalarında iki 
kavram kullanıldığını belirterek, 
“Biri kaynak, diğeri rezerv. Kay-
nak çıkartılacak altın anlamına 
gelmiyor. Çıkartılacak altın re-
zerv demek. Bu sahada rezerv 
olarak 60 ton, kaynak olarak 109 
ton altın var. Kaynağın hepsi re-
zerve dönüşmüyor. Bunun da 
hepsini bir günde çıkarmayaca-
ğız. Bu, 20 yıl boyunca çıkartaca-
ğımız bir şey” dedi. Altın arama-
larında çok az da gümüş madeni 
bulduklarını anlatan Demircan, 
“Miktarı çok az. Bizim için asıl 
olan altın, yani gümüş çok kayda 
değer bir rakam oluşturmuyor” 
diye konuştu.

ISTIHDAM DESTEĞI
Gübretaş’ın elinde başka ruh-

sat olup olmadığına yönelik 
sorulara da Genel Müdür Ha-
lit Semih Demircan, şu yanıtı 
verdi: “Bilecik’te bir ruhsatımız 
daha var. Söğüt’ün 30 kilomet-
re batısında Kavak’ta… Ama 
küçük bir yer. Henüz bir arama 
projesi… Biz Kanadalı bir fir-
manın hisselerinin yüzde 80’ini 
satın aldık. Ruhsat da o şirketin-
di. Orada da arama faaliyeti ya-
pacağız.” Şu anda tesiste bin kişi 
çalıştığını söyleyen Demircan, 
“Tam kapasiteye çıktığımızda 
istihdam 1.300’e ulaşacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı 
yapılan Söğüt Altın Madeni hakkında önemli açıklamalarda 
bulundu. Aydın, 70 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 
tesiste 1.300 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

1.300 kişiye istihdam1.300 kişiye istihdam
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İzmir Bölge Birliği, bu yıl ortaklarından 
640 ton portakal, 1.010 ton limonu tar-
ladan sofraya aracısız olarak kooperatif 

marketler aracılığıyla ulaştırdı. 
Tarımsal üretimin her aşamasında or-

taklarının yanında yer alan Tarım Kredi 
Kooperatifleri, yıl boyunca tarımsal üreti-
min bütün aşamalarında olduğu gibi ürün 
değerlendirme faaliyetleriyle de hasat son-
rası çiftçilere destek veriyor. Yıl boyunca 

sürdürülen ürün alım çalışmaları kapsa-
mında İzmir Bölge Birliği, Muğla’nın Orta-
ca ilçesinde yetişen ülkemizin ana ihracat 
kalemlerinden biri olan portakal ve limonu 
hizmet alanı içerisinde bulunan birim koo-

peratifleri aracılığıyla almaya başladı.
İzmir Bölge Birliği, bu yıl ortaklarından 

aldığı 640 ton portakal, 1.010 ton limonu 
tarladan sofraya aracısız olarak kooperatif 
marketler aracılığıyla pazara arz etti.

İzmir Bölge Birliği, 2023 yılı için 2.000 ton 
portakal, 5.000 ton limon, 1.000 ton sofralık 
domates, 1.000 ton salkım üzüm, 2.000 ton 
patates alımı için görüşmemelerini tamam-
lamış olup, tüm çiftçilerimizin yanında ol-
maya devam edecektir. Alınan ürünler ise 
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi 
Kooperatif Marketler, işbirliği yapılan sanayi 
kuruluşları, ulusal ve yerel marketler aracılı-
ğıyla piyasaya arz edilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği, faaliyet alanı içerisinde yer alan kooperatifler aracılığıyla sürdürülebilir üretim 
noktasında yıldan yıla artırılarak devam eden ürün alımları kapsamında portakal ve limon alım faaliyetlerini hızlandırdı. 

Izmir’de ürün alım çalışmaları hızlandıIzmir’de ürün alım çalışmaları hızlandı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tah-
mazoğlu’nun talimatıyla hayvan üreticile-

rine yönelik başlatılan 7 bin ton yem dağıtımı 
sürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, çiftçilerin ve hayvan yetişti-
ricilerinin her zaman yanında olduklarını 
belirterek “Üretim, istihdam ve ihracat Tür-
kiye’nin kurtuluşu bu alanlarda. Üretimi 
her alanda teşvik etmemiz gerekiyor. Altı 
yıldan bu yana çiftçimizi ve hay-van yetişti-
ricilerimizi desteklemek adına projeler yap-
tık. Yapmaya da devam ediyoruz. Çift-çi-
mize ilk destek vermeye başladığımız da 
bunu seçim yatırımı olarak düşünüyorlardı. 
Şahin-bey Belediyesi olarak biz bu destek-
lerimizi altı yıldır çeşitlendirip ve artırarak 

devam ettiriyoruz.” dedi.
Verilen hayvan yemi desteğinin çok 

önemli olduğunu ifade eden Tarım İl Mü-
dürü Mehmet Karayılan, “Şahinbey Bele-
diye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun 
çiftçilere ve hayvan ye-tiştiricilerine yaptığı 
hizmetler saymakla bitmez. Çok ciddi ya-
tırımlar yapılıyor. Şahinbey Be-lediyemiz 
çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi 
her alanda destekliyor. Vermiş olduğu des-
teklerden dolayı Şahinbey Belediye Başka-
nımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine te-
şekkür ediyorum” dedi.

ÇIFTÇININ HER ZAMAN 
YANINDA

Tarım Kerdi Kooperatifleri Bölge Mü-

dürü Mustafa Aslan Şahinbey Belediyesi-
nin vermiş oldu-ğu desteklerin geleneksel 
hale geldiğine dikkati çekerek, “Şahinbey 
Belediyesi’nin geleneksel çiftçiye destek 
programında yine bir aradayız. İnanın bu 
konularla ilgili konuşacak çok bir şey de 
bulamıyoruz. Sağ olsun hepsini icraatlarıy-
la başkanım yapıyor. Şahinbey Belediyemiz 
6 yıldan bu yana düzenli olarak çiftçilere ve 
hayvan yetiştiricilerine destek oluyor. Allah 

kendi-sinden razı olsun” diye konuştu.
Burç Mahallesi’nde düzenlenen progra-

ma Büyükşehir Başkan Vekili Dr. Mehmet 
Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, İl Tarım Müdürü Mehmet 
Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Böl-
ge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey İlçe 
Tarım Müdürü Mustafa Güzel, AK Parti Şa-
hinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis 
üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde başlatılan 7 
bin tonluk yem dağıtımı ilçe kırsalındaki mahallerle devam ediyor. 

Şahinbey’de besicilere 
7 bin ton yem dağıtıldı
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Samsun Bölge Birliğine bağlı Samsun, Amasya, Ordu 
ve Sinop illerinde yer alan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
altyapısı ve hizmet kapasitesi güçlendirildi.

Samsun Bölge Birliğine bağlı Samsun, 
Amasya, Ordu ve Sinop illerinde yapı-
lan hizmet binaları ve kapsamlı tadilat-

larla güçlendirilen kooperatifler yenilenen 
yüzleriyle çiftçilerin hizmetine sunuldu. 
Yapılan inşaat ve tadilatlarla Merkez Birliği 
kurumsal kimlik algısının etkili bir biçimde 
kurum içi ve kurum dışı kitlelere aktarılma-
sı, mevcut binalarda yeknesaklığın sağlana-
rak disiplin altına alındığı, değişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda fiziki altyapı sorunlarının 
çözülmesi ile daha modern ve konforlu or-
tamlar sağlandı. 

Kooperatif hizmet binalarının yeni ya-
pım ve tadilatlar sonucu yenilenmesinin 
yanı sıra, ayrı bir alanda MİNİKOOP Mar-
ketler de oluşturularak vatandaşların hiz-
metine sunuldu. 

Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci ko-
nuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çiftçi-
lerimize daha iyi hizmet verilmesi öncelikli 
görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu 
minvalde 2022 yılında 47 kooperatife ya-
pılan kapsamlı tadilatların yanı sıra, 2 adet 
yeni kooperatif hizmet binası ve depo inşa-
atı tamamlanarak hizmete sunuldu.  Ayrıca 
2023 yılı içerisinde yapımı devam eden 3 
adet yeni hizmet bölmeli depo, 4 yeni hiz-
met binası, 6 adet yatay depo inşaatımız 
bulunmakta olup, yapılması planlanan ta-
dilatlar ile beraber Bölge Birliğimize bağlı 
kooperatiflerin tamamı yenilenmiş olacak. 
Hizmetlerin iyileştirilmesi noktasında yapı-
lan yatırımların çiftçilerimize hayırlı olma-
sını diler, bu süreçte emeği geçen herkese 
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi KooperatiflerAntalya 
Bölge Müdürü Seyfettin Tosun, 
Müdür Yardımcıları Abdullah 

Bahadır, Gökay Poyraz ve Burhan Gere-
deli ile Bölge yönetmenlerin de katıldığı 
toplantıda, 2022 Yılı Performans Hedef 
kriterlerinin tamamından yüzde yüz ba-
şarı puanına ulaşan kooperatiflere pla-
ket verildi. 

Elmalı, Cumalı, Çandır, Alanya, Aksu, 
Gelendost, Gölhisar, Körküler, Çavdır, 
Çarıksaraylar, Başpınar, Hasyurt, Tu-

runçova,  Deniztepesi, Yuva, Büyüka-
lan, Büğdüz, Tefenni, Yukarıkocayatak 
ve Karataş Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin 1. derece yetkilileri ile bir araya 
gelen Bölge Müdürü Seyfettin Tosun 
başarılarından dolayı tebrik etti.

Ayrıca Tosun, Antalya Bölge Birliğine 
bağlı kooperatiflerin yetkili personeli ile 
birebir görüşerek, 2022 yılında koope-
ratiflerin gerçekleştirdikleri faaliyetler 
ile 2023 yılı hedefleri hakkında istişare-
de bulundular.

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliğinde birim kooperatif-
lerin 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Antalya Bölgede faaliyetler değerlendirildiAntalya Bölgede faaliyetler değerlendirildi

Samsun Bölgenin hizmet Samsun Bölgenin hizmet 
kapasitesi güçlendirildikapasitesi güçlendirildi
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Adana’da bal üretimine yönelik projeler 
hem kovanları hem rekolteyi artırdı

Kovan başına 25,6 kilogramlık bal veri-
miyle zirvede bulunan Adana’da, ürün 

veriminin ve kalitesinin artırılmasına yö-

nelik projeler geliştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 

çalışmaları kapsamında gezici arıcılara 

yaşam konteynerleri ve güneş enerjisi pa-
nelleri ulaştırıldı.

Üreticiler için yıl boyunca eğitimler 
düzenleyen ekipler, arı kovanı ve ilaç da-
ğıtımı da yaptı.

Projeler sayesinde kent genelinde 
2018’de 461 bin 987 olan kovan sayısı ge-
çen yıl 491 bin 958’e, 10 bin 941 tonluk 
üretim de 12 bin 527 tona yükseldi.

Çalışmalar, 2020’de bal üretiminde 
ikinci sırada yer alan Adana’nın, hem 
2021 hem de 2022’de ilk sıraya çıkmasını 
sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muham-
met Ali Tekin, kentte arıcılıkla uğraşan 2 
bin 500’e yakın üretici bulunduğunu be-
lirterek, şöyle devam etti:

“Özellikle bal verimini etkileyen fak-
törlerin ortadan kaldırılması için elimiz-
den gelen gayreti gösteriyoruz. Kovan içi 
bakımı, arı hastalıkları ve bal üretimiyle 
ilgili arıcılarımıza sürekli eğitim veriyo-

ruz. Kovanı eksik olanlara kovan veriyor, 
güneş enerjisi panelleri ulaştırıyoruz. 
Veteriner hekimlerimiz yılda en az iki 
kere arıcıların kovanlarını kontrol ediyor. 
Hastalık teşhisi varsa ona göre hareket 
ediyoruz. Eğitimlerin karşılığını da yavaş 
yavaş almaya başladık. Hem kovan başı 
üretimde hem de rekolte anlamında Tür-
kiye’de en ön sırada yer alıyoruz.”

Tekin, bal sağımının yanı sıra ürünle-
rin işlenmesinin de önem taşıdığını ifa-
de ederek, “Şu anda balı işleyip piyasaya 
süren 9 firmamız var. Bu, ürünlerimizin 
katma değeri ve arıcılarımızın ürettikle-
ri üründen para kazanması için önemli.” 
diye konuştu.

Adana’nın iklim avantajının yıl boyu 
üretime olanak sunduğunu aktaran Te-
kin, “Narenciye çiçeklerinin açmasıyla 
bal üretimi başlıyor. İyi çalışan, arısına 
iyi bakan üretici yılda 3 hasat yapabilir.” 
dedi.

Türkiye’de bal üretiminde ilk sırada yer alan Adana’da ürün veriminin ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeler geliştirildi. 
arıcılar için geliştirilen projeler, kovan sayısının 491 bin 958’e, rekoltenin de 12 bin 527 tona çıkmasını sağladı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tro-
pikal meyve üreticileri, ara ürün 
yetiştirerek ek gelir elde edebilmek 

için “altın portakal” olarak da adlandırılan 
kamkata yöneldi.

Uygun iklimi dolayısıyla tropikal meyve 
üretiminin en çok yapıldığı yerlerin başın-
da gelen Alanya’da avokado, muz, mango, 
papaya ekonomik getirisiyle öne çıkıyor.

Denenen yeni tropikal meyve çeşitleri-
nin üretiminden de başarılı sonuçlar alınan 
ilçede, üre-ticiler gelirlerini artırmak için 
araştırmalarını sürdürüyor. Bu arayışlar 
kapsamında birçok çiftçi, ara ürün olarak 
bodur ağacı çok yer kaplamayan kamkat 
meyvesine yöneldi. Üreticiler, bahçelerin-
deki avokado ve muz ağaçlarının aralarına 
kamkat fidanlarını dikti.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet Rüzgar, kamkatın Çin ve Orta As-
ya’da doğal ortamda yetişen bir meyve türü 
olduğunu söyledi.

Kamkatın görüntüsünün limona, tadının 
portakala benzediğini anlatan Rüzgar, “Tu-
runçgillerden olan kamkatın kabuğu tatlı, 
içi ise biraz daha ekşi. B ve C vitaminleri 
yönünden oldukça zengin olan bu meyve, 
Alanya’nın her yerinde yetişebiliyor. Sera-
larda, saksılarda, balkonlarda dahi yetişebi-
liyor, sıfırın altında 4 dereceye kadar sıcak-
lıkta yaşayabiliyor.” dedi.

Rüzgar, bu özelliklerinden dolayı üreti-
cilerden talep gören ve iyi bir pazara sahip 
olan kamkatın daha çok ara ürün olarak de-
ğerlendirildiğini kaydetti.

Üreticilerin kamkat sayesinde ekstra gelir 
elde ettiğini vurgulayan Rüzgar, bu narenci-
ye tü-rünün bazı ülkelerde ağız kokusu gi-
derici olarak da kullanıldığına dikkati çekti.

Avokado üreticisi Ayşe Mecek ise kam-
katın kendileri için en önemli özelliğinin, 
ara ürün olarak yetiştirilebilmesi olduğunu 
söyledi.

Avokado ağaçlarının arasına diktikle-

ri “altın portakal”ın yer kaplamadığını ve 
avokado üretimini olumsuz etkilemediğini 
aktaran Mecek, “Diktiğimiz kamkatların 5 
yıldır hasadını yapıyoruz. Kamkatın ticari 
değeri yüksek ve bakımı kolay. Çok aşırı 

büyümediği için bizim için alter-natif bir 
ürün oldu. Talebe yetişemiyoruz. Tat ve 
koku olarak çok farklı. Yemeden önce biraz 
sıkmak gerekiyor. Çok hafif bir acısı olabi-
liyor.” dedi.

Alanya’da kamkat tropikal Alanya’da kamkat tropikal 
meyvecilerin ara ürünü oldumeyvecilerin ara ürünü oldu

Tropikal meyve üretiminin yaygınlaştığı Antalya’nın Alanya il-
çesinde çiftçiler, avokado ve muz ağaçlarının arasında yetiş-
tirdikleri kamkat meyvesi sayesinde ek gelir elde ediyor
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2002-2003 yıllarında 200 dekar-
da küçük ailelerce başlatılan se-
racılık, devletin verdiği destekle 

5 bin 176 dekara kurulu modern se-
ralarda yapılır hale geldi.

Mikroklima özelliğine sahip Sö-
ğüt, İnhisar ve Osmaneli ilçelerin-
de örtü altı tarımla başta İstanbul 
olmak üzere büyükşehirlere sebze 
sevkiyatı yapılıyor.

Nüfusun yüzde 90’ının tarımla 
uğraştığı bölgede, kışın marul, yeşil 
soğan, roka, dereotu ve maydanoz, 
ilkbahar yaz döneminde ise doma-
tes, salatalık ve biber üretiliyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansının (BEBKA) mevsim-
lik gezici tarım işçilerinin yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi projesi 
ile Hamitabat ve Çaltı köylerinde 
yaşam kenti yapıldı. Bu yıl ise Ta-
rım ve Orman Bakanlığı ve Bilecik 
Valiliğinin desteği ile sera örtüleri 
yenilenecek.

Kış mevsimini ılık geçiren bölge-
de, 716 serada yaklaşık 25 bin kişi 
ekmeğini tarımdan çıkarı-yor. Yaz 
ve kış mevsiminde ise 5 bin tarım 
işçisine istihdam sağlanıyor.

Hamitabat köyü Muhtarı İbra-
him Metin, mikroklima özelliğine 
sahip bölgede toprağın yapısı ve 
damlama sisteminin etkisiyle güzel 
ürünler yetiştirildiğini ifade ede-
rek, yaz ve kış aylarında binlerce 
işçinin seralarda çalışmak üzere 
Güneydoğu ve Ege bölgelerin-den 
geldiğini söyledi.

Metin, köylerinde binlerce dö-
nüm seranın bulunduğunu dile 
getirerek, şöyle konuştu:

“Köyümüzde ziraat mühendis-

leriyle işbirliği yaparak üretim ger-
çekleştiriyoruz. İl ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri tarafından 
devamlı denetimdeyiz. Özellikle 
ilaçlar konusunda çok hassasız, öne-
rilere göre kullanıyoruz. Bir hastalık 
veya problem yaşadığımızda mü-
hendislere danışırız, ona göre ted-
bir alırız. Ürünlerimizde hormon 
adına hiçbir şey yok. Yeni tekno-
lojile-re de açığız, yenilikleri takip 
ediyoruz. Köyümüz yaz aylarında 
yoğun mevsimlik işçi göçü alı-yor. 
Hem üretiyoruz hem kazanıyoruz 
hem de istihdam sağlıyoruz. Sera 
alanında ürettiğimiz ürünler kaliteli 
olduğu için pazarlama sorunu ya-
şamıyoruz. Fiyatlarda bazen iniş çı-
kışlar olu-yor ama geçimimizi sağ-
lıyoruz. En büyük avantajımız yılda 
3 ve 4 defa ürün yapabilmemizdir. 
Bunun sebebi de örtü altı tarıma 
geçmemizdir.”

“EKMEKLERINI 
SERADAN 

ÇIKARIYORLAR”
Seracılık yapan Tahsin Nalbant 

da yıllardır seralarda üretim yap-
tıklarını anlatarak, “Ekmeği-mizi 
seradan çıkarıyoruz. Mevsimlik 
yöresel işçilerimiz, buradan ek-
mek yiyor. Kışın marul, yazın da 
domates ve salatalık üretiriz. Ye-
tiştirdiğimiz marulun yüzde 80’ini 
İstanbul’a, kala-nını ise Marmara 
Bölgesindeki diğer illere gönderi-
yoruz. Ankara ve Eskişehir olmak 
üzere Türkiye’nin bir çok iline satış 
yapıyoruz. Marulda ruhsatlı ilaç 
kullanıyoruz. Ruhsatsız ilaç kul-
lanmıyoruz.” diye konuştu.

Orta Sakarya Vadisi Orta Sakarya Vadisi 
30 bin kişinin 30 bin kişinin 

geçim kaynağı oldugeçim kaynağı oldu
Bilecik’in Söğüt ve İnhisar ilçesi sınırları içerisinde yer 
alan ve Marmara Bölgesi’nde seracılığın yaklaşık yüzde 
70’lik kesiminin yapıldığı Orta Sakarya Vadisi 30 bin ci-
varında kişinin geçim kaynağı oldu.
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Erzincan’da yöresel lezzetlere tadını veren Kemah ce-
vizinin coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor. 
Kemah ilçesinde yetiştirilen ince kabuklu ceviz, yüksek 

yağ oranı ve kendine özgü tadıyla rağ-bet görüyor.
Kentte kuruyemiş sektöründe yaygın kullanılan cevizin 

2015’te 1975 dekar olan üretim alanı, 2022 yılında Tarım ve 
Orman Bakanlığının da desteğiyle 6 bin dekara ulaştı.

Yörede coğrafi işaretli ürünlerin de aralarında bulunduğu 
saruç, lök tatlısı, köme, pestil ve baklavaya lezzet katan cevi-
zin tescil edilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncü-
lüğünde çalışma yapılıyor.

Tescil çalışmaları 2021’de başlayan cevizin bu yıl coğrafi 
işaret alması ve bununla yöreye katma değer sağlanması he-
defleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Kemah ilçesinde 
yıllardan beri ceviz üretimi yapıldığını söyledi.

“COĞRAFI IŞARETLE SOFRALARDAKI 
DEĞERI DE ARTACAK”

Kemah cevizinin coğrafi işaret alması için İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından başvuruda bulunulduğunu 
ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

“Kemah cevizine alınacak coğrafi işaret ile bu ürünün sof-
ralarımızdaki değeri de artacak. Son yıllarda yapılan projeler 

ve üreticilerimizin ilgisiyle 
ceviz üretimimiz 3 kat arttı. 
Burada en önemli kriterler-
den bir tanesi coğrafi işaret. 
Coğrafi işaret için Kemah 
ilçe müdürlüğümüz başvu-
rusunu yaptı. İnşallah bu yıl 
Kemah cevizi coğrafi işareti 
alarak tescillenmiş olacak.”

Şahin, Bakanlığa sun-
dukları “Atıl durumda olan 
yamaç tarım arazilerinin 
tarıma kazandırıl-ması” 
projesi kapsamında me-
yilli atıl arazilerde de ceviz 
üretiminin yapılacağını, 
ürünün yöre halkı için çok 
değerli olduğunu belirtti.

Kemah cevizinin bölgede coğrafi tescil işaretine sahip bir-
çok ürünün içerisinde ham madde olarak kullanıldığını vur-
gulayan Şahin, şunları kaydetti:

“Kemah cevizi halkın kuruyemiş olarak tükettiği ve vaz-
geçemediği ürünler arasında yer al-maktadır. Biz bu ürünün 
gelişmesi için il müdürlüğü olarak çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Özellikle bölgemizde coğrafi tescil işaretine sahip 
saruç, Kemaliye ilçemizde üretimi gerçekleştirilen lök tatlısı 
ve yine ilimizde, Gümüşhane’de üretilen pestil ile kömenin 
vazgeçilmez ana hammaddesi arasında yer almaktadır.”

Erzincan’da 6 bin dekar alanda 
üretimi yapılan Kemah cevizi, yöre-
de coğrafi işaretli ürünlerin de ara-
larında bulunduğu saruç, lök tatlısı, 
köme, pestil ve baklava yapımında 
kullanılıyor

Yöresel ürünlere lezzet katan Yöresel ürünlere lezzet katan 
Kemah cevizi tescil yolundaKemah cevizi tescil yolunda
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşa-
yan ziraat mühendisi Elif Gültekin, 
devletten aldığı hibe desteğiyle kü-

çükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal 

Kalkınmada Uzman Eller” projesine baş-
vuran 35 yaşın-daki Gültekin, 100 bin li-
ralık hibeyle 7 ay önce 49 koyun ve 2 koç 
alarak yetiştiriciliğe başladı.

Mezretli köyünde kurduğu ağılda hay-
vanlarının bakımını yapan Gültekin, 7 ayda 
hayvan sayı-sını 71’e çıkardı.

Elif Gültekin, 2010 yılında Selçuk Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Tohum Üreti-mi 
Bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Üniversiteyi bitirmesinin ardından bir 
süre İzmir’de kendi sektörüyle ilgili çalıştı-
ğını anlatan Gültekin, daha sonra evlene-
rek Mersin’de yaşamaya başladığını belirtti.

Evlendikten sonra eşinin işletmeciliğini 
yaptığı kafede çalıştığını aktaran Gültekin, 
2015 yı-lında ise hem stresli şehir yaşamın-
dan uzaklaşmak hem de yaşlı olan anne ve 
babalarıyla ilgilenebilmek için köye taşın-
dıklarını ve çiftçilik yapmaya başladıklarını 
anlattı.

Gültekin, çiftçilikle ilgili bilgiler için ta-
kip ettiği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-
nün internet sayfasında “Kırsal Kalkınma-

da Uzman Eller” projesini gördüğünü ve 
yaptığı başvurunun 7 ay önce kabul edile-
rek 100 bin lira hibe aldığını dile getirdi.

Sağlanan hibeyle 49 koyun 2 de koç ala-
rak çiftlik kurduğunu ifade eden Gültekin, 
şöyle konuş-tu:

“Şu an zaten yavrulama döneminde 20 
kuzumuz var. Daha da doğumlar devam 
ediyor. Bu projeyi yapanlara, emeği geçen-
lere çok çok teşekkür ediyorum. Bu projeye 
gençlerin başvur-masını istiyorum. Proje-
nin kapsamı ve miktarı da artırıldı. Bence 
gençlerin köyden şehre gi-dip fabrikalarda 
çalışmak yerine, burada üretim yapmaları 
daha mantıklı. Annem ve babamı yaşlan-
dıkları için bırakıp gidemiyordum. Sürekli 
aklım burada kalıyordu. Bu proje sayesinde 
hem anne ve babamın yanındayım hem de 
her türlü imkanım elimde. Kendi köyünde 
kendi işini yapmak, fabrikalarda çalışmak-
tan daha mantıklı geliyor.”

HIBE MIKTARI 250 BIN 
LIRAYA ÇIKTI

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü 
Mustafa İlmeç de bu projeyle köylerdeki 
genç nüfusun ve üretimin artmasını hedef-
lediklerini söyledi.

Projenin kapsamının genişletildiğine ve 

hibe miktarının da artırıldığına vurgu ya-
pan İlmeç, şunları kaydetti:

“Yeni kararla 100 bin liralık hibe 250 bin 
liraya çıkarıldı. Ayrıca sadece üniversite 
değil, lisele-rin tarım, gıda, hayvancılık gibi 
bölümlerinden mezun olanlar da başvuru 
yapabilecek. Bu sayede gençlerimizin bu 
projeye olan taleplerinin artacağını düşü-
nüyoruz.”

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verile-
rinden derlediği bilgilere göre, yaş 
meyve ve sebze ihracatında 2019, 

2020 ve 2021’i zirvede tamamlayan Mersin, 
2022’de kayıtlara geçen 703 milyon 857 bin 
dolarlık dış satımla bu alanda en fazla döviz 
girdisi sağlayan iller sırala-masındaki lider-
liğini sürdürdü.

Söz konusu dönemde ihracatını değer 
bazında yüzde 6 artıran kentin 1 milyon 
182 bin ton ürünü dış piyasada değerlendi-
rildi.

Türkiye’nin geçen yılki 2 milyar 951 mil-
yon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 
yüzde 24’ünü tek başına gerçekleştiren 
Mersin’i ihracat gelirinde sırasıyla Antalya, 
Hatay ve Trabzon takip etti.

Akdeniz kenti, muz, limon, yenidünya, 
çilek, erik, kabak, keçiboynuzu ve badem 

üretimindeki birinciliğini de devam ettirdi.

KENTTE 12 AY TARIM 
YAPILIYOR”

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, 
Mersin’in elverişli iklim yapısıyla ülke tarı-
mında öne çıktığını söyledi.

Ürün çeşitliliğinin, dış satımda başarı ge-
tirdiğini belirten Abalı, şöyle devam etti:

“Tarımsal üretimde birinci sıradayız. 
Bunun en büyük nedenleri Mersin’de 12 
ay tarım yapılı-yor olması ve çiftçilerin yıl 
boyunca durmadan çalışması. Bu kadar 
çok üretimin olduğu kent-te ihracat birin-
ciliği doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. 
Mersin çiftçisi pandemi döneminde olduğu 
gibi geçen yıl da hiç durmadı, yeri geldi bir 
tarlada 3 kez ekerek çalıştı. Üreticilerimi-ze 

ve ihracatçılarımıza teşekkür ederiz.”
Abalı, çiftçilere yönelik saha çalışmaları-

nın sektöre katkı sağladığını işaret ederek, 
2023’te de üreticiler için birçok projeleri-
nin olduğunu anlattı. Yaş meyve sebze dış 
satımında liderliği gelecek dönemlerde de 
sürdürmeyi istediklerini ifa-de eden Abalı, 
şunları kaydetti:

“İklim şartları iyi gittiği sürece çiftçile-

rimiz Türkiye’de birincilikler elde etmeye 
devam ede-cektir. Mersin 321 kilometre 
sahili olan bir kent. Sıfır rakımda su ürün-
leri ve balıkçılık, 2000 rakımda hayvancılık 
yapılıyor. Toroslar ve Akdeniz’in ortasında 
büyük bir üretim gerçekleşi-yor. Mersin, 
ülkemizi beslerken aynı zamanda da birçok 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tarımsal 
üretimde bir dünya kenti.”

   

Devlet desteğiyle hayvan Devlet desteğiyle hayvan 
yetiştiriciliğine başladıyetiştiriciliğine başladı

Mersin, yaş meyve sebze Mersin, yaş meyve sebze 
ihracatında liderihracatında lider

Osmaniye’de sağlanan hibe ile 49 koyun ve 2 koçla yetiştiriciliğe 
başlayan Elif Gültekin, 7 ayda küçükbaş hayvan sayısını 71’e çıkardı

Türkiye’de geçen yıl yapılan 2 milyar 951 milyon dolarlık yaş meyve 
sebze ihracatının 703 milyon 857 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren 
Mersin, sektörde en fazla dış satım yapan kent unvanını korudu.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 
üreticiler, fındıkta aside karşı gra-
nül kireçli çalışma başlattı.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafın-
dan “Batı Karadeniz Fındık Bah-
çelerinde Granül Kalsiyum Oksit 
Formüllü Tarım Kireci Uygulaması 
ile Verim Artışı Sağlanması” projesi 
hayata geçirildi.

Projeyle yağış miktarının bol ol-
duğu bölgelerde topraklarda oluşan 
asit miktarını düşürmek amacıyla 
kireçleme çalışması yürütülecek.

Proje kapsamında İlçe Tarım 
Müdürlüğüne bağlı ziraat mühen-
disleri, daha önce tespit edilen ör-
nek bahçelerden alınan toprak nu-
munelerini laboratuvar ortamında 
inceledi.

Aşırı yağışa bağlı olarak asit mik-
tarının artması, kalsiyum ile top-
rakta potansiyel hidrojen oranın 
istenilen seviyenin altına düşmesi 
sonucu ortaya çıkan verim kay-
bının önlenmesi amacıyla devlet 
desteğiyle hazırlanan proje, fındık 
bahçelerinde uygulanıyor.

Sakarya’da fındıkta aside 
karşı “granül kireçli” önlem
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Hububat yetiştiriciliğinde kardeşlenme başlangıcın-
dan sapa kalkma dönemine kadar yapılan azotlu güb-
relemeye üst gübreleme denilmektedir.

Üst gübreleme, iklim, bölge ve yağış faktörlerine bağ-
lı olarak Anadolu’nun genelinde kıraç arazilerde tek 
seferde, daha fazla yağış alan veya sulama imkanı bulu-
nan bölgelerde ise iki seferde uygulama yapılabilmek-
tedir. Ortalama yağış miktarı fazla olan ve izli ekimin 
yaygınlaştığı Trakya bölgesinde üç uygulamaya kadar 
gübreleme yapılabilmektedir.

Azotun, diğer elementlere göre daha hızlı hareket 
etmesi sebebiyle buharlaşma ve yıkanmadan dolayı 
meydana gelen kaybı yüksektir. Bu etkiyi en aza indire-
bilmek için azotlu gübre tek sefer yerine birkaç seferde 
verilmelidir. 

Şartlar nedeniyle azotlu gübreleme tek seferde uygu-
lanacaksa kardeşlenme dönemi ortası-sonu en uygun 
zaman olacaktır.

Şekil 1: Buğdayın gelişme dönemi (gün) 

 Kardeşlenme dönemini tamamlayan bitkinin sağlık-
lı ve kayıpsız bir şekilde büyümeye devam edebilme-
si için azot ihtiyacının en yoğun olduğu sapa kalkma 
döneminden önce ikinci gübrelemenin de yapılması 
gerekmektedir (Bkz. Şekil 1).

Gereğinden az azotlu gübre uygulaması verim kayıp-
larına yol açarken gereğinden fazla azotlu gübreleme ise 
toprak üstü aksamda aşırı gelişmeyi teşvik edeceğinden 
hububatta yatma sorunlarının yanı sıra bitkinin hasta-
lıklara, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklılığı azalacaktır. 

Gübreleme yapılırken yağış durumu, bitkinin gelişme 
dönemi ve toprak analizi sonuçları dikkate alınarak doğ-
ru miktarlarda gübre kullanmaya özen gösterilmelidir.

Son iki yılın hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesi nedeniyle ekinler uyku haline geç-
meden sürekli olarak çalışıp normalden daha önce kar-
deşlenme dönemine geçiş yaptılar. Yağışların da bek-

lenilenden az olması kullanılacak gübrenin seçimi ve 
miktarı hususunda belirleyici faktör olacaktır.
Tablo 2: Kuru şartlar için örnek gübreleme programı

Azot kayıpları
Azotlu gübrelerde üreticiler için en düşündürücü 

konulardan bir tanesi de yıkanma ve buharlaşma yo-
luyla gerçekleşen azot kaybıdır. Yağış önüne denk geti-
rilemeyen gübrelemede azot, amonyak gazı formunda 
atmosfere uçma ve aşırı yağış durumunda ise yıkanma 
yoluyla kaybolmaktadır. Şekil 2’de kullanılan azotlu 
gübrelerde meydana gelen kayıplarının nasıl oluştuğu 
belirtilmiştir. 

Şekil 2: Azotlu gübrelerde meydana gelen azot ka-
yıpları 

Süper İnci gübresindeki üreaz in-
hibitörü (NBPT), ürenin erimesini 
geciktirip amonyum formuna dönü-
şümü yavaşlatarak amonyak kayıpla-
rının önüne geçerken gübre etkinliği 
ve ürün verimini artırır. Özellikle 
kurak giden iklim koşullarında çift-
çinin yağış endişesini ortadan kal-
dırmaktadır. Azotun daha verimli 

kullanılmasını sağlayarak, gübreleme maliyetlerini 
azaltır.

Hububatta Yaprak Gübrelemesi
Bütün bitkilerde olduğu gibi hububat yetiştiriciliğin-

de de iz element içerikli gübrelemenin yapılması önem 
arz etmektedir. Yaprak gübreleri özellikle yabancı ot, 
insektisit ve fungusit grubu ilaçlarla beraber kullanı-
labilir. Yaprak gübreleri; ilaçların etkinliğini arttırır ve 
bitkilere kullanılan ilaçlardan oluşabilecek olumsuz-
luklara karşı mukavemet kazandırır. Ürünün verim ve 
kalite kriterleri üzerine olumlu etki yapar.

Yapraktan gübreleme besin eksikliğinin geçici ve hız-
lı bir şekilde karşılanması amacıyla yapılır. Tek seferde 
yapılacak yapraktan azotlu gübre uygulaması bitkinin 
saf madde ihtiyacını karşılamakta yeterli olmayacaktır. 
Önerilen dozajların üzerinde kullanılan azotlu gübreler 
ise yapraklarda yanma olarak adlandırılan olaya sebe-
biyet verebilecektir.

GÜBRETAŞ hububat bitkilerinin yapraktan beslen-
mesi amacıyla Balveren ve Bolveren markasıyla pazara 
sunduğu bitki besleme paketleri, bol kardeşlenme, yük-
sek verim, yüksek gluten oranı ve kaliteli mahsul için 
altyapı oluşturur.

Balveren Hububat 
Besleme Paketi
Koli içeriğinde, hububatın 

verim ve kalitesini artırıcı ola-
rak Bestgreen, 10.5.40+ME, 
olumsuz giden iklim şartları 
ve kullanılan tarımsal ilaçları-
nın bitkiye olan etkisini en aza 
indirmeyi sağlayan Forceful Amino ve hücre duvarla-
rının yapısında yer alan kalsiyum içerikli Calsimagsi 
bulunmaktadır.

Bolveren Hububat Besleme Paketi
Koli içeriğinde, hububatın verim ve kalitesini artırıcı 

olarak 20.20.20+ME, olumsuz giden iklim şartları ve 
kullanılan tarımsal ilaçlarının bitkiye olan etkisini en 
aza indirmeyi sağlayan Forceful Amino ve kardeşlen-
me döneminde bitkinin ihtiyacı olan iz elementleri de 
içeren Micro ve Dermin bulunmaktadır.

Verimli bir hasada ulaşmak için bu paketler haricin-
de hububata yapraktan, 
yağmurlama sulama ile 
veya holderle birlikte 
UAN-32, PZn-Smart, 
Amino Asit, Çinko 5 
Forte, Combi Plus ürün-
leri de kullanılabilir. 

Hububatta Azotlu Gübreleme
HAZIRLAYAN
HAZIRLAYAN

Okan EROLOkan EROL
GÜBRETAŞGÜBRETAŞ

 Ziraat Mühendisi  Ziraat Mühendisi 

Hububat yetiştiriciliğinde, kullanım zamanı yaklaşan azotlu gübrelerin verim artışının yanı sıra 
protein miktarı, glüten, hektolitre ve bin dane ağırlığı gibi kalite kriterlerine olumlu etkisi de fazladır.

Dönem Gübre cinsi Miktarı (kg/da)

Kardeşlenme dönemi
(Şubat-Mart) Slowfert Süper İnci 13

Sapa kalkma dönemi
(Mart-Nisan) Nitropower 10

Dönem Gübre cinsi Miktarı (kg/da)

Kardeşlenme dönemi 
sonu (Ocak-Şubat-Mart) Slowfert Süper İnci 20

Sapa kalkma dönemi 
başında (Mart-Nisan) Nitropower 20

Tablo 3: Sulama imkânının bulunduğu şartlar için 
örnek gübreleme programı






