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Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki  GÜBRETAŞ Ma-
den Yatırımları A.Ş.’ye ait Söğüt maden sahasındaki 
altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırılması 
amacıyla Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ Maden Ya-
tırımları A.Ş. arasında iş birliği - kredi sözleşmesi 
imzalandı. § 12’de

Tarım Krediden 
kurban vadeli 
faizsiz yem kredisi

Söğüt Altın Madeni Projesinde 
Tarım Kredi - Ziraat iş birliği

§ 8’de

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz, Tarım Kredi Yem markalı hay-
van yemlerinin Kurban Bayramına 
kadar faizsiz olarak kredilendirile-
ceğini ve kurban vadeli faizsiz yem 
kredisinin 30 Temmuza kadar her-
hangi bir kredi maliyeti olmaksızın 
kullanılabileceğini söyledi.

TARIM KREDİ BORÇLARI
% 12 SABİT FAİZ İLE YAPILANDIRILIYOR

Tarım Kredi, yetiştiricilerin 
Kurban Bayramı öncesi yem 
ihtiyaçlarının faizsiz olarak 
karşılanması amacıyla 
kampanya başlattı.

Son Başvuru Tarihi
31 Temmuz 2021

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
lerine ödeme güçlüğü çeken ve 
31.12.2020 tarihi itibariyle tasfi-
ye olunacak alacaklar hesabında 
borcu bulunan ortakların borçları 
yapılandırılacak.

Kapsama giren kredi borçları vade tarihin-
den itibaren yıllık % 12 oranında sabit faiz 
uygulanarak yapılandırılacak olup, borcu-
nu taksitlendirmek isteyen üreticiler, % 30 
peşinat ödemek suretiyle 2024 yılına kadar 
borçlarını taksitlendirebilecek. § 4’te





HABER 3MAYIS 2021

Mizanpaj :                 Haber Sorumluları:  Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
İbrahim BİDAV                            A.C. Erdem AKSU - Yunus Emre BAŞTABAK
Reklam Sorumlusu :                  İstihbarat :         
Taner LAKERTA       Harun ÇELİK            2021 MAYIS SAYI 585

Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 68 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
Plaza No:11/A    4134197 

Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00

Merkez Birliği Adına Sahibi      Köksal KACIR
Genel Yayın Yönetmeni      Fahrettin POYRAZ
Yazı İşleri Müdürü       Serkan FİDAN

web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN  
BALIKESİR Erman KOCA  
SAKARYA Ufuk UZUNSEL
İZMİR Bahadır KASAP 
KÜTAHYA Emrah BASTI 
ANTALYA Melek KÜÇÜKGÜÇLÜ
KONYA Ersin ŞENOL  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR
KAYSERİ Semih Salih ÖZER

SiVAS Sadi ÜNLÜSOY M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN 
MERSİN Mert Can YILMAZ Kadiriye DURSUN
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE Aziz TUĞRA

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri iştiraki İmece Plastik arasında 

iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile 
yapılacak olan seralarda yetiştirilecek ürün-
lerin üzerindeki sera etkisi araştırılarak so-
nuçlar rapor haline getirilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan ile Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz tarafından Akdeniz Üniversitesi yö-
netim kurulu salonunda imzalanan proto-
kol kapsamında bedelsiz olarak farklı plas-
tik örtü materyalleri kullanılmak suretiyle 
ziraat fakültesi için toplamda her biri bin 
metrekare büyüklüğünde iki adet plastik 
sera kurulacak. Bunun yanı sıra akıllı am-
balajlara yönelik deneme faaliyetleri ger-
çekleştirilecek. Şirket tarafından yapılacak 

sera ve kullanılacak tüm örtü, materyal ve 
ambalajların fakültece yetiştirilecek ürünler 
üzerindeki etkisi ve sonuçları rapor halinde 
düzenlenerek taraflar arasında paylaşımı 
gerçekleştirilecek.

Bu çalışmalarla İmece Plastik ürünleri-
ni daha da geliştirmeyi, ülkemizde dünya 
standartlarında ve üstünde tarım faaliyet-
lerinin gerçekleştirilmesini desteklemeyi, 
çiftçimize katma değerli ürünler sunmayı 
ve tarımsal ihracatı desteklemeyi hedefle-
mektedir.

SONUÇLAR 
RAPORLANACAK

Farklı sebze ve meyve türlerine özel ola-
rak tasarlanan toplam 2 bin metrekare 
büyüklüğündeki sera alanlarında bilimsel 
gözlem ve testler sonucunda ürün geliş-
tirme faaliyetleri yapılan sera örtülerinin 
etkinliği ve gelişim alanları test edilerek ra-
porlanacak.

TARIMA VE BILIME 
KATKI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi Zira-
at Fakültesi güçlü bir fakülte. İmece Plastik 
ile ortak proje yapmak bize gurur veriyor. 
Tarıma ve bilime yapılan katkı bizim için 
çok kıymetli bir şey. Desteklerinden dola-
yı teşekkür ederiz. İnşallah ilk adımı atarız 
daha da büyük hedefler ortaya koyarız. Bu 
yapılanlarda insanlık için bir işe yarar. Üni-
versitelere yapılan yatırımda eğer bir ürün 
elde edebiliyorsanız, inovasyon elde edebi-
liyorsanız çok kıymetli bu anlamda devletin 
gücünü hissetmek önemli.” dedi.

ÜNIVERSITENIN 
DESTEĞI ÇOK ÖNEMLI

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da “Üni-

versitelerle olan iş birliklerimizi artırarak 
değişime ayak uydurma ve değişime ön-
cülük etme anlamında çalışmalara destek 
vermek istiyoruz. Burada yapılan projemiz-
le de hem çiftçimize hem de toplumumu-
za hayırlı bir hizmette bulunmuş olacağız. 
Üniversiteler bizim için önemli bir paydaş 
konumundalar çünkü bilgiyi üretmek ve 
tüketmek eş güdümlü olmalı. Özellikle de 
sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bu bağ 
düzgün bir şekilde kurulabilirse toplumsal 
fayda maksimum düzeyde oluşacaktır diye 
inanıyoruz. İki adet bin metrekarelik oluş-
turacağımız seralarda hem ürün bazlı sera 
örtüsünün üretilmesi hem de şirketimiz 
açısından Türkiye’nin ihtiyacı olan özellikle 
ambalaj sanayindeki akıllı ambalaj ürünle-
rinin geliştirilmesi noktasında her iki kuru-
munda gücünü birleştirerek hayırlı hizmete 
vesile oluruz.” şeklinde konuştu.

Protokol imza törenine, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Ta-
rım Kredi Antalya Bölge Müdürü Yakup 
Kasal, İmece Plastik Genel Müdürü Ferdi 
Fatih Sever, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Antalya Bölge Birliği ve İmece Plastik yet-
kilileri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi ile 
Tarım Kredi Kooperatif-
leri iştiraki İmece Plastik 
arasında iş birliği proto-
kolü imzalandı. Ziraat Fa-
kültesi ile İmece Plastik, 
yapılacak olan seralar-
da yetiştirilecek ürünler 
üzerindeki sera etkisini 
araştıracak.

Imece Plastikten sera örtüsünde önemli iş birliğiImece Plastikten sera örtüsünde önemli iş birliği
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Samsun Bölge Birliği, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Teknopark 

işbirliğiyle hazırladığı Çeltik Tarlaları-
nın Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) 
ile İlaçlanması Projelerinin sözleşmeleri 
düzenlenen törenle imzalandı. Törene 
TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bü-
lent Turan, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, 
Bölge Müdür Yardımcısı Harun Murat 
Çakın ve kooperatif yetkilileri katıldı. İm-
zalanan sözleşmeler ile birlikte toplam 8 
adet ZİHA, Samsun Bölge Birliğine bağlı 
Gökçeboğaz, Çetinkaya, İkiztepe, Ala-

çam Tarım Kredi Kooperatifleri ortakla-
rına hizmet vermeye başlayacak.

ETKIN ILAÇLAMA 
YAPILACAK

Projenin konvansiyonel yöntemler ile ya-
pılan bitki koruma uygulamalarının olum-

suz yönlerini azaltmak ve yüksek ilaçlama 
maliyetlerini asgariye indirmek için geliş-
tirildiğini belirten Samsun Bölge Müdürü 
Apaydın, “Drone teknolojisi ile başta çeltik 
üretim alanları olmak üzere birçok tarla ve 
bahçe bitkisinin zararlılara karşı korunma-
sı düşük maliyet ve teknolojinin yardımıyla 

daha etkin bir şekilde sağlanacak.” dedi.
Tarım Kredi teknoloji şirketi TARNET’in 

tarım teknolojileri ve Ar-Ge çalışmaları so-
nucu özgün iş modeli ve teknolojik altyapısı 
geliştirilen ZİHA teknolojisi ile ilk uygulama 
denemeleri 2020 yılında Samsun’un Bafra ve 
Terme ilçelerinde gerçekleştirilmişti.

Samsun’da Zirai Insansız Hava Samsun’da Zirai Insansız Hava 
Aracı Projesi için imzalar atıldıAracı Projesi için imzalar atıldı

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Samsun Bölge Birliği ve 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
işbirliğiyle hazırlanarak TKDK 
Samsun İl Koordinatörlüğüne 
sunulan Zirai İnsansız Hava 
Aracı Projesi için imzalar atıl-
dı. İlk etapta 4 kooperatif sa-
hasında 8 adet ZİHA ilaçlama 
yapacak.

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri tarafından kullandırılan 
tarımsal kredi alacaklarının 

yapılandırılmasını kapsayan 7316 
Sayılı Amme Alacaklarının Tah-
sil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, 22 Nisan 2021 tarihi 
itibariyle Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. 

BORÇLAR 2024 
YILINA KADAR 

TAKSITLENDIRILECEK 
Yapılandırmadan ödeme güçlüğü 

çeken ve 31.12.2020 tarihi itibariyle 
tasfiye olunacak alacaklar hesabında 
borcu bulunan ortaklar yararlanabile-

cekler. Kapsama giren kredi borçları 
vade tarihinden itibaren yıllık % 12 
oranında faiz uygulanarak yapılandı-
rılacak olup, borcunu taksitlendirmek 
isteyen üreticiler % 30 peşinat ödemek 
suretiyle 2024 yılına kadar borçlarını 
taksitlendirebilecekler. Taksitlendiri-
len kredi borçlarına da vade süresince 
yıllık % 12 oranında sabit faiz uygula-
nacak.

SON BAŞVURU 
TARIHI 31 TEMMUZ

Kanundan yararlanmak isteyen ve 
ödeme güçlüğü çeken ortaklar, 31 
Temmuz 2021 tarihine kadar yapılan-
dırmadan yararlanmak üzere birim 
kooperatiflerine başvuru yapabilecek. 

Tarım Kredi borçları % 12 sabit Tarım Kredi borçları % 12 sabit 
faiz oranı ile yapılandırılıyorfaiz oranı ile yapılandırılıyor
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arım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge 
Birliği Genel Değerlendirme ve Koopera-
tif Marketler Toplantısına, Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban, Genel 
Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Mü-
dür Yardımcıları Mehmet Okan Ateş, 
Davut Arpa, Ali Rıza Akpınar, Pazarla-
ma Daire Başkanı İlyas Kılıç, Krediler ve Finansman Daire Başkanı Veysel Tolga 

Atik, İzmir Bölge Müdürü Adnan Yusuf 
Güney, Tarım Kredi Market ve Pazarlama 
Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Bölge 
Müdür Yardımcıları ile TK Birlik ve koo-
peratif yetkilileri katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Poyraz, toplantıda yap-
tığı konuşmada, çiftçilerin Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin varlık sebebi olduğunu 
vurgulayarak; “Tarım Kredi Kooperatif-
leri gübre ve yem sektöründe ülkemiz-
de sektör lideri konumundadır. Kredi 
kullandırmada geçmiş yıllarda yaşanan 
sıkıntılar kimi zaman elimizi kolumuzu 
bağlıyor. Ancak yeni dönemde ortakları-
mıza kredi kullandırmada ciddi kolaylık-
lar getirdik. Fonları, sabit oranlarda temin 
edip ortaklarımıza da bu sabit oranlarda 
kullandırıyoruz. Piyasadaki rakiplerimiz 
bazı girdilerin temininde bizden avantajlı 

görünse de biz de ortaklarımıza en uygun 
fiyattan girdi sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Sera malzemeleri noktasında en kalite-
li ürünlerin imalatını sağladıklarını ifade 
eden Poyraz, tarımda drone kullanımının 
yaygınlaşmasıyla bilinçli ilaçlama ve to-
humlamanın yapılacağını kaydetti.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak mar-
ketçilikte çok hızlı ilerlediklerini ve şube 
sayısını sürekli artırdıklarını belirten Poy-
raz şunları kaydetti:

“Ortaklarımızdan alınan doğal ve 
kaliteli ürünleri Kooperatif Marketler 
aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz. 
Üreticinin hakkını koruduğumuz gibi 
tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, 
kaliteli ve doğal ürüne ulaşmasını sağ-
lıyoruz. Kaliteli ürünlerin hesaplı fiyat-
larla satışa sunulduğu marketlerimizde 
diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünleri de 
yer alıyor. Çiftçilerimizden alınan doğal 

ürünler, TK Birlik’e ait tesislerde ulusla-
rarası standartlarda işlenerek, halkımıza 
ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim 
imkânı sağlıyoruz. Bu tesislerin yanı 
sıra çiftçimizden aldığımız ürünleri, pi-
yasada düşük kapasitede çalışan sanayi 
işletmeleri ile de işbirliği yaparak yük-
sek standartlarda mamul madde haline 
getiriyoruz. Üretimde devamlılığı sağ-
larken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun 
fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlıyoruz. 
Bir denge unsuru olarak gördüğümüz 
Kooperatif Marketlerin amacı özel sek-
törle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyu-
lan ürünlerin piyasaya tedarikini sağla-
maktır. Keza sosyal sorumluluk gereği 
olarak da yaklaşan mübarek Ramazan 
ayında hayırseverler, ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımıza yapacakları ayni yardım-
ları marketlerimiz ve kooperatiflerimiz 
vasıtasıyla temin edebilecekler.”

“Ortaklarımıza kredi kullandırmada 
büyük kolaylıklar getirdik”

T

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi 
ortaklarına kredi kullandır-
mada ciddi kolaylıklar getir-
diklerini belirterek, “Fonları, 
sabit oranlarla temin edip or-
taklarımıza da bu sabit oran-
larda kullandırıyor, en uygun 
fiyattan girdi sağlamaya çalı-
şıyoruz” dedi.

Toplantıda İzmir Bölge Birliğinde performansta derece yapan kooperatiflere plaket ve hediyeleri takdim edildi.
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Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri, yetiştiricilerin 
Kurban Bayramı öncesi 
yem ihtiyaçlarının faizsiz 
olarak karşılanması ama-
cıyla kampanya başlattı.

Tarım Krediden kurban vadeli faizsiz yem kredisi

Ülke tarımının öncü kuruluşu Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 
geniş dağıtım kanalı ve örnek ça-

lışmalarıyla üreticileri desteklemeye devam 
ediyor. Tarım Kredi, Kurban Bayramı önce-
si, yetiştiricilerin yem ihtiyaçlarına yönelik 
kampanya düzenledi.

Kurban vadeli faizsiz yem kredisi kam-
panyası hakkında bilgi veren Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem markalı 
karma hayvan yemlerinin, Kurban Bayra-
mına kadar faizsiz olarak kredilendirile-
ceğini söyledi. Kurban Vadeli Yem Kredisi 
kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 
Temmuza kadar hiçbir kredi maliyeti yan-
sıtılmayacağını kaydeden Poyraz, “Kam-
panyamızdan yararlanmak isteyen tüm 
ortaklarımız Tarım Kredi Kooperatiflerine 
müracaatta bulunabilirler” diye konuştu.

YETIŞTIRICILERE NEFES 
ALDIRACAK KAMPANYA

Kampanyanın, yetiştiricilikle uğraşan ve 
Kurban Bayramını bekleyen küçük ölçekli 
yetiştiriciler için can suyu niteliğinde oldu-
ğunu ifade eden Poyraz, şunları söyledi:

“Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük 
ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek 
vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi 
süreci sonrasında piyasada yaşanan olum-
suzluklardan etkilenmemeleri, Kurban 
Bayramına kadar ihtiyaçlarının aksamadan 
karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı 
düzenledik. Bir buçuk asırdır ülke tarımı-
nın en büyük destekçisi olan Tarım Kredi, 
her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya 

devam edecek. Amacımız tarımsal üreti-
min desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın 
ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak 
ve ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya 
uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak.”

KURBAN VADELI FAIZSIZ 
YEM KREDISINDEN 

ÜRETICILER MEMNUN
Tarım Kredi Kooperatifleri, yetiştiricilerin 

yem ihtiyaçlarının karşılanarak ekonomik 
açıdan desteklenmesi ve piyasada fiyat den-
gesi sağlanması amacıyla Kurban Bayramı 
öncesi faizsiz yem kredi kampanyası düzen-
ledi. Geçimini besicilikle sağlayan üreticiler 
kampanyaya büyük ilgi gösterdi. 

Aydın’da hayvan yetiştiriciliği yapan Sarı-
kemer Tarım Kredi Kooperatifi ortakların-
dan Üzeyir Cengiz, “Yetiştirdiğimiz kurban-
lıkların satışını gerçekleştirene kadar geçen 

süreç bizim için en zor olanı. Özellikle Kovid 
19 sonrasında tüm besici arkadaşlar zorluk 
yaşadı. Ancak bu dönemde devreye yine Ta-
rım Kredi Kooperatifleri girdi. Kurban vadeli 
yem kredisi ile bize rahat nefes aldırdılar. Üs-
telik de faizsiz verdiler. Kooperatif yetkilileri 

arkadaşlar zaten bize her konuda yardımcı 
oluyorlar. Bizler de Tarım Kredi güvencesiy-
le hiçbir endişe duymadan yemlerimizi alıp 
hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi nasıl geri 
öderim derdi de olmadan yemlerimizi aldık. 
Kurban Bayramı gelip de hayvanlarımızı sa-
tınca gelip ödememizi yapacağız” dedi. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin, besicilik yapan ortakla-
rına yönelik başlattığı kurban 
vadeli faizsiz yem kredisi kam-
panyası adeta can suyu oldu. 
Türkiye’nin dört bir yanından 
Tarım Kredi ortağı besicilerin 
büyük ilgi gösterdiği kampanya-
ya müracaat eden üreticiler, yak-
laşan Kurban Bayramı öncesi 
rahat bir nefes aldı.
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gün süren teorik ve pratik eğitimlerde, pan-
demi kurallarına uygun programlanarak, 
kodlama ve tarım teknolojileri, hassas tarım 
uygulamaları, Ziha (zirai insansız hava ara-
cı) etkinlikleri ve uzay-tarım ilişkili astrono-
mi eğitimleri verildi.

Kamp ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı kamp yetkilileri, gençlerin tarıma il-
gisini artırmanın çok önemli olduğu hedefi 
ile, genç nüfusun köyde yatırım yapmasını 
ve tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak 
için birçok alanda gençlere imkanlar sun-
duklarını ifade ederek; Akıllı Tarım Kam-
pının devamı gelecek dönemde, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı bir gençlik kampında 
sürdürebilir yapıda programlanma çalışma-
larının devam ettiğini ifade ettiler.

TARNET iş birliği ile ATA (Akıllı Tarım 
Atölyeleri) organizatörlüğünde; Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 
kampa bölgenin dört bir yanından gelen 
60 genç katıldı.
TARIMDA MILLI TEKNOLOJI 

HAMLESININ EN ÖNEMLI 
AYAĞI GENÇLER

Gençlere yakın geleceğin başlıca geli-
şim alanlarından olan tarım teknoloji-
lerini anlatan TARNET Genel Müdürü 
Huzeyfe Yılmaz, tarımın gelişmesinin 
bir ülkenin ilerlemesi ve dönüşümü için 
en önemli meselelerden biri olduğunu 
ifade etti.

Yılmaz, devletin başlatmış olduğu 
mili teknoloji hamlesi kapsamında 
önemli bir yere sahip olan tarımın, ge-

leneksel yöntemleri teknolojik atılımlar 
ile ivmelendirmesinin kaçınılmaz oldu-
ğunu kaydetti.

‘HEPIMIZIN RÜYASI’
ATA Koordinatörü Furkan Özdemir 

ise, şunları kaydetti: “Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirdiğimiz bu kampta gençleri-
mizle birlikle hayal kurduk. Biz inanıyo-
ruz ki tarımın gelecekteki değerini ço-
cuklarımıza iyi anlatabilirsek, geleceğin 
tarımını onlar kendileri inşa edecekler. 
Bugün burada elini bilinçli olarak toprağa 
değen bir gencimiz yarın milli tarım tek-
nolojileri geliştirecek. Bu kampla birlikte 
kırsaldan katılan gençlerimize gelecek 
sizin topraklarınızda derken, şehirden 
gelen gençlerimize geleceğin teknolojisi 
ve fırsatları burada dedik. 3 gün içerisin-

de bile bunun yansımalarını gördüğümüz 
için çok mutluyuz’’

TEMATIK KAMPLARIN 
SAYISININ ARTMASI 

NITELIKLI GENÇLERIN 
YETIŞMESINE KATKI 

SAĞLAYACAK
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü-

ğü yetkilileri, geleceğin emanet edildiği 
gençler ile Akıllı Tarım Kampları gibi 
tematik kampların artmasının önemine 
değinerek, bu alanda faaliyetlerin devam 
edeceğini belirttiler.

Kamp sonunda, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı ile TARNET’in ana paydaşı ol-
duğu Teknofest 2021’de buluşmak üzere 
gençler ailelerine teslim edildi. 

3

Türkiye’nin ilk ‘Akıllı Tarım Türkiye’nin ilk ‘Akıllı Tarım 
Kampı’ Osmaniye’de açıldıKampı’ Osmaniye’de açıldı

T.C. Gençlik ve Spor Bakan-
lığı Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı Osma-
niye Aslantaş Doğa Kampı 
alanında, Tarım Kredi Koo-
peratifleri teknoloji iştiraki 
TARNET’in bir markası olan 
ATA (Akıllı Tarım Atölyeleri) 
eğitmenleri ve uzmanları ta-
rafından “Akıllı Tarım Kampı’’ 
gerçekleştirildi. 

TARNET, yarışma organizasyonları ve tarım 
teknolojileri temas alanlarında, 25 yıllık 

bilişim ve teknoloji tecrübesi ile, ülkemizdeki 
tarım ekosistemini güçlendirmek için genç fi-
kirlere fırsat kapılarını aralayacak.

TARNET, TEKNOFEST 2021 organizas-
yonunda, tarım teknolojileri alanında “Tarım 
Teknolojileri” ve “Tarımsal İnsansız Kara Aracı” 
içeriğinde iki yarışma başlığı açarak, gençlerin öz-
gün projelerle fark üretmesine fırsat sağlayacak.

Katılımcı sayısı ve yarışmaları her yıl daha da 
artan TEKNOFEST 2021 kapsamında düzen-
lenen, TARNET Tarım Teknolojileri Yarışması 
için 927 takım, Tarımsal İnsansız Kara Aracı 
Yarışması için ise; 142 takım başvuru gerçek-
leştirdi. 2020 yılında 763 takım başvurusu ile 
bir rekora imza atan TARNET, 2021 yılında da 
1069 takım başvurusu ile rekor sayıya ulaştı.

Yarışmaların ana hedefi, takımların teknolojiyi 
kullanarak tarımdaki problemlere yönelik çözüm-
ler üretmesi ve mevcut konvansiyonel yöntemler-
de verimlilik artışı olarak belirlendi. TARNET, ka-
tılımcı takımların finale kalmasına bakılmaksızın 
projelerini değerlendirmeye alarak, başarılı proje-
lerin gelişimine katkı verecek. Bu yıl ilki gerçek-
leştirilecek olan, Tarımsal İKA Yarışması, insansız 
kara araçları ve robotlar ile tarımda verimliliğin ve 
otonominin tarım alanında yeni katkılar sağlama-
sına yönelik bir yarışma olarak hazırlandı.

2021 Eylül ayında İstanbul Atatürk Havalima-
nında gerçekleştirilecek olan, T3 Vakfı ve T.C. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde organize 
edilen İstanbul TEKNOFEST 2021’e geri sayım 
hızla sürerken, TARNET, geleceğin tasarımlarını 
kurgulayan teknolojilerle katılımcılara yeni ufuk-
lar açmaya hazırlanıyor.

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından biri olan TARNET, Tarım Kredi Kooperatifleri ve çiftçi ortaklarından aldığı güç ile; tarımın 
geleceğine 3 yıldır olduğu gibi bu yılda da ışık tutmak için Teknofest 2021’de teknoloji severler ile buluşacak. 

TEKNOFEST 2021 başvurularında yeni rekor
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‘Lider Çiftçi’ kutu oyunu‘Lider Çiftçi’ kutu oyunu  
ilgi çekmeye devam ediyorilgi çekmeye devam ediyor

ürkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin tekno-
loji iştiraki TARNET tarafından özgün olarak 
geliştirilen ‘Lider Çiftçi’ kutu oyunu tarım 
odaklı teknoloji ve girişimciliğin bir özeti.
İlk olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Mar-
ketlerin bir kısmında satışa sunulan dünya-
nın ve Türkiye’nin ilk tarım teknolojileri kutu 
oyunu ilgi çekmeye devam ediyor.  Ata Dük-
kân (atadukkan.com) internet sitesi ile de 
oyuna erişimi olan Lider Çiftçi, takipçilerine 
farklı deneyimler sunuyor. 

TARNET’in Akıllı Tarım Atölyelerinde prob-
lem çözme, liderlik, sosyal girişimcilik, yenilikçi 
düşünce, inovasyon, etik, enerji ve yaşam, temel 
ekoloji ve tarım, gıda, temel elektronik ve elekt-
ronik, kodlama, robotik, tasarım ve üretim, iş 
modeli geliştirme gibi alanlar bulunuyor. Pilot 
uygulamalarında, Tarım Atölyeleri, hidroponik 
tarım odaları, dış mekân seraları ve akıllı tarım 
gençlik kampları ile faaliyetlerine devam eder-
ken, gelen talepleri ise pandemi sonrası değer-
lendirmesi bekleniyor. 

Aynı zamanda online eğitimleri de bulunan 
ATA’nın (Akıllı Tarım Atölyeleri) bir özeti ola-
rak kurgulanan Lider Çiftçi kutu oyunu, tarıma 
dair birçok bilgiyi içinde barındırıyor. Mahsul-
den, seraya, meteoroloji istasyonundan, sulama 
sistemlerine, otonom hava ve kara araçlarına ka-
dar tarımın tüm katmanları eğlenceli ve akıcı bir 
şekilde sunuluyor. 

“GELECEK NESILLERIMIZIN 
TARIMA ILGISI OLUMLU 

YÖNDE ARTACAK”
TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Tarım 

Kredi Gazetesine yaptığı açıklamada, tarımda genç 
istihdam oranının giderek düştüğünü ve tarım sek-
töründeki iş kollarına ilginin azaldığını belirterek, 
yeni neslin sektöre olan ilgisini artırmak gayreti 
içinde olduklarını söyledi. 

Lider Çiftçi kutu oyununun Akıllı Tarım Atölye-
leri ile ortak hedefler doğrultusunda bir strateji ile 
geliştirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: 

“Çocuklarımız ve gençlerimiz ile doğru bir ile-
tişim kurarak, onların dillerinden tarım ve tekno-
lojinin fırsatlarını, faydalarını ve insanlığın sağlıklı 
gıdaya ulaşabilme serüvenini anlatan Lider Çiftçi 
kutu oyunumuz, sadece bizim değil başta Tarım 
Kredi Kooperatifleri ekosisteminin ve tüm Türki-
ye’nin başarısıdır.’’ dedi.

Yakın zamanda farklı dil seçenekleri ile tüm dün-
ya ile tanışması planlanan Akıllı Tarım Atölyeleri, 
yüzünü Türkiye’ye dönmüş coğrafyalardan da ta-
lepler almaya başladı. Bu konu hakkında da görüş 
bildiren Yılmaz; ‘’Atölyelerimizin ihdas aşamala-
rında doğal yollardan kamuoyunun dikkatini çek-
meye başlayan projemiz, çeşitli kanallar vasıtasıyla 
yurtdışından da talep almaya başladı.  Bu taleplerin 
kapasitesini belirlemek ve satış programını doğru 
yöntemler ile yapmak için, önümüzdeki dönemde 
ATA projesinin tarımı sevdirecek birçok ürününü 
dünyaya açmayı düşünüyoruz. Çünkü projemiz, 
tarım ve teknolojiyi odağına alması hasebiyle, yerli 
sektörümüzün bir sunumu niteliğinde. Akabin-
de taleplere göre ilerleme kaydedeceğiz.’’ dedi.

TARNET Akıllı Tarım Atölyeleri-
nin bir parçası olan Lider Çift-
çi kutu oyunu, tüm Türkiye’ye 
hem tarımı sevdirecek hem de 
tarım odaklı teknolojilerin ta-
rım ekosistemi içinde nasıl ve-
rime dönüştüğünü öğretecek.

T

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, “Hitit buğdayı” olarak da 
bilinen siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca 
“Mergüze” ve “Ata” isimleriyle tescillendi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sürdürülebilir Ta-
rım ve Tabii Bitki Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İhsangazi Ta-
rım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İhsangazi Belediyesi tarafından 
siyez buğdayının tohumunun tescillenmesi amacıyla 2016 yılında 
çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında 2016 yılında siyez buğdayı hasat döneminde 
İhsangazi’den 40, Seydiler’den 5, Kastamonu merkezden 4 ve Devre-
kani’den de 1 çiftçi olmak üzere toplam 50 çiftçinin tarlasından siyez 
buğdayı başakları alındı.

Toplanan siyez buğdayı başaklarından elde edilen tohumlar, 2016 
yılından bu yana her yıl hem İhsangazi ilçesinde hem de Ankara Tar-
la Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme parsel-
lerine ekildi.

Tamamlanan çalışma kapmasında siyez tohumları, Tarım ve Or-
man Bakanlığınca “Mergüze” ve “Ata” isimleriyle tescillendi.

Siyez üreticisi İrfan Çakal da siyez tohumunun tescillenmesin-
den dolayı mutlu 
olduğunu vurgula-
yarak, “Bizim için 
gurur verici. Yardım 
eden, emeği geçen 
tüm kurumlara te-
şekkür ediyoruz. 
Mergüze ve Ata si-
yezimizi geleceğe 
taşımak için var gü-
cümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.” 
ifadesini kullandı.

Anadolu’da 10 bin yıllık siyez Anadolu’da 10 bin yıllık siyez 
buğdayının tohumu “Mergüze” buğdayının tohumu “Mergüze” 

ve “Ata” olarak tescillendive “Ata” olarak tescillendi
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ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki 
GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş., Bile-
cik’in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 
bulunan 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın 
kaynağını ülke ekonomisine yerli imkân-
larla kazandıracak. Bu kapsamda Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz 
ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan 
Çakar’ın katılımlarıyla Söğüt Altın Madeni 
Projesi’nin hazırlık safhasına ilişkin iş birli-
ği - kredi sözleşmesi imzalandı.

GÜBRETAŞ’a ait sahada keşfedilen ve 
2008 yılında işletilmek üzere özel bir şir-
kete devredilen maden, söz konusu şirke-
tin yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
nedeniyle iptal edilmişti. Hukuki sürecin 
2019 yılı Aralık ayında tamamlanmasının 
ardından sahanın her türlü hakkı GÜBRE-

TAŞ adına tescil edildi. 2021 yılı Mart ayı 
içerisinde ise söz konusu ruhsat sahası 
GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’ye 
devredilmiş oldu. Maden sahasında ya-
pılan tetkikler sonucu 1 milyon 920 bin 
onsu rezerv olmak üzere toplamda 3,5 
milyon ons altın kaynağı raporlanmış 
bulunuyor.

135 MILYON DOLARLIK 
KREDI LIMIT TAHSISI

Maden sahasındaki varlığın, Türk 
ekonomisi ve Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri açısından ciddi bir değeri or-
taya koyduğuna işaret eden Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin 
Poyraz, “Bizim iş birliğimiz sadece tarım 
boyutuyla sınırlı değil, gelişen Türkiye 

şartlarında farklı sektörlerde de fırsat bul-
dukça ortak projeler geliştiriyoruz. Bugün, 
Tarım Kredi’nin en büyük iştiraki olan 
GÜBRETAŞ’ın alt şirketi olarak kurulan 
GÜBRETAŞ Maden A.Ş.’nin Söğüt Altın 
Madeni Projesi’nin finansmanı ile ilgili 
toplandık. Bu sene kullanılmak üzere 135 
milyon dolarlık bir limit tahsisi olmuştu. 
İnşallah biz diğer tüm faaliyetlerimizde 
olduğu gibi bundan sonraki dönemde de 
Söğüt Altın Madeni Sahası’nın işletilmesi, 
yatırımların yapılması noktasında finans-
man ihtiyacını Ziraat Bankası öncülüğün-
de temin etmek için iş birliğine girmiş ola-
cağız” dedi.

YILLIK 6-7 TON 
ARASINDA ALTIN 

ÜRETIMI HEDEFLENIYOR
Türkiye’nin 2020 yılı altın ithalatının 

288 ton ve üretiminin ise 42 ton olduğu-
na işaret eden Poyraz, “Söğüt projesinin 
hayata geçmesiyle mevcut altın üretimi 

en az % 15 oranında artırılmış olacak. 
Maden kaynağımız Türkiye’de ve dünya-
da dikkate değer bir altın tenörüne sahip. 
Tespit edilen cevher yatağının hızlı bir 
şekilde üretime alınması amacıyla 2021 
yılı Şubat ayı içinde ÇED süreci başlatıl-
dı. Diğer süreçler de devam ediyor. Proje 
sahasında Akbaştepe ve Korudanlık ola-
rak adlandırılmış iki ayrı cevher damarı 
bulunmakta olup, madenin işletmesinin 
%95’lik kısmı yeraltı üretim yönetimi ile 
yapılacak. Sahada yapılması planlanan 
cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 
6-7 ton arasında altın üretimi hedefleni-
yor” diye konuştu.

800 KIŞIYE ISTIHDAM 
SAĞLANACAK

Sahada yapılması planlanan yatırımın 
büyüklüğünün yaklaşık 450 milyon 
dolar olarak öngörüldüğünü belirten 
Genel Müdür Poyraz, “Madenin işlet-
mesini GÜBRETAŞ Maden Yatırımları 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ 
Maden Yatırımları A.Ş.’ye ait Söğüt maden sahasın-
daki altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırıl-
ması amacıyla Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ Maden 
Yatırımları A.Ş. arasında Söğüt Altın Madeni Projesi 
hazırlık dönemine ilişkin iş birliği - kredi sözleşmesi 
imzalandı.

T

Söğüt Altın Madeni Projesi’nde dev iş birliğiSöğüt Altın Madeni Projesi’nde dev iş birliği  
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Söğüt Altın Madeni Projesi’nde dev iş birliğiSöğüt Altın Madeni Projesi’nde dev iş birliği  

şirketimiz ile yapacağız. GÜBRETAŞ 
Maden Yatırımları A.Ş.’nin gücü, Tarım 
Kredi’nin desteğiyle bu madeni kendi 
imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi 
yatırımlarımızla çıkarma kararını ver-
dik. Yatırım tamamlanıp tam kapasite 
üretime geçildiğinde yaklaşık 800 kişiyi 
istihdam etmeyi hedefliyoruz. İmzala-
dığımız kredi sözleşmesi ve işbirliğiyle 
Ziraat Bankası’ndan Söğüt Altın Ma-
deni Projesi’nin proje finansman safha-
sından önceki hazırlık dönemine ilişkin 
kredi sağlanmış olacak. Yapacağımız 
maden yatırımımız en son teknoloji 
ile kurulacak olup, ülkemiz ve ulusla-
rarası standartlarda çevreye ve insana 
duyarlı bir işletme olarak faaliyetine 
devam edecek. Bu finansman ile proje-
ye ait mühendislik ve inşaat çalışmala-
rına başlayacağız. 2 yıl içinde buradaki 
madenimizde üretime başlayarak Türk 
ekonomisine kazandıracağız” ifadeleri-
ni kullandı.

“IŞ BIRLIĞIMIZ ÜLKEMIZ IÇIN 
HAYIRLI OLSUN”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Ça-
kar ise “Ziraat Bankası, ihracat odaklı ve cari 
dengeye olumlu katkı sağlayacak projelerde 
selektif bir kredi politikası uygulamaktadır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda 
açıkladığı ekonomik reformlarda sözünü et-
tiği gibi, üretimle istikrarlı bir şekilde bağım-
sızlığımızı geleceğe taşıyacak bu tür projeler-
de yer almayı sürdüreceğiz. Altın ithalatının 
zaman zaman yüksek seyredip, cari dengeye 
olumsuz etkiler yapmakta olduğunu görü-
yoruz. Bu ve benzeri projeler cari dengenin 
sağlıklı kurulmasına katkı sağlayacaktır. Bu 
projenin banka-reel sektör iş birliğine güzel 
bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hazırlık 
safhasına ilişkin olarak kullandıracağımız bu 
kredinin yanı sıra, proje finansman safhasın-
da da yer almayı planlamaktayız. Bu iş birliği-
nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından iş 
birliği ve kredi sözleşmesi imzalandı.

arım Kredi iştiraki TK Birlik A.Ş.’nin faali-
yetlerinin değerlendirildiği İstişare ve De-
ğerlendirme Toplantısı Kızılcahamam’da 
düzenlendi.

Toplantıya Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı Davut 
Arpa, Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, 
Sözleşmeli Ürün Değerlendirme Müdürü 
Mehmet Erol, 17 Bölge Birliği müdürleri, 
müdür yardımcıları, TK Birlik A.Ş. Genel 
Müdürü Mehmet Güneş, genel müdür yar-
dımcıları ve yöneticileri ile kooperatif yet-
kilileri katıldı.

TK Birlik A.Ş.’nin 2020 yılı faaliyetleri ve 
2021 yılı hedeflerinin görüşüldüğü toplan-
tıda, ürün değerlendirme faaliyetlerine iliş-
kin talep ve öneriler ele alındı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-

nel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, toplan-
tıda yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Ko-
operatifleri olarak sorumluluklarının her 
geçen gün arttığını belirterek; “Beklentiler 
ve çözüm noktasında Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin artan rolü, eylem planlarının 
hızlı harekete geçirilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Artık eski vizyonda bir Tarım 
Kredi olmadığı için piyasanın hareketli ve 
dinamik yapısına, altyapımız, sistemleri-
miz ve insan gücümüzle kısa sürede uyum 
sağlamamız gerekmektedir” dedi.

Küresel Kovid 19 salgınının dünya gene-
linde pek çok alışkanlığı değiştirdiğini ifade 
eden Poyraz, “Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak sorumluluklarımızla bu mücadelede 
üzerimize düşen görevleri etkin ve hızlı bir 
şekilde yapmak mecburiyetindeyiz” diye 
konuştu.

Tarım Kredi iştiraki TK Birlik A.Ş. İstişare ve Değer-
lendirme Toplantısı, Merkez Birliği, Bölge Birlikleri 
ve TK Birlik yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıda, ürün değerlendirme çalışmaları, 2020 
faaliyetleri ve 2021 hedefleri değerlendirildi.

TK Birlik istişare 
ve değerlendirme 
toplantısı yapıldı

T
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arım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi 
destekleriyle Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Trabzon Bölge Birliği faaliyet ala-
nında yer alan Gümüşhane Tarım Kredi 
Kooperatifi tarafından tedarik edilen to-
humlar, düzenlenen törenle çiftçilere da-
ğıtıldı.

Törene, Gümüşhane Valisi Kamuran 
Taşbilek, İl Genel Meclisi Başkanı Meh-
met Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ekrem Akdoğan, Tarım ve Or-
man İl Müdürü Edip Birşen, Tarım Kre-
di Kooperatifi Trabzon Bölge Müdürü 
Osman Tomruk, il genel meclisi üyeleri, 
kooperatif personeli ve üreticiler katıldı.

Çayır, mera ve yem bitkileri ekiliş alan-
larının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem 

ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancı-
lıkta girdi maliyetlerinin azaltılması ama-
cıyla uygulanan proje ile alınan yonca, 
korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi 

ve yulaf tohumlarının dağıtımı yapıldı.
Proje kapsamında ekimi yapılacak 14 

bin dekar alanda 20 bin ton yem bitkisi 
üretimi yapılarak 10 milyon TL net gelir 

elde edilmesi beklenirken, projeyle birlik-
te 14 bin dekar atıl durumda kalan tarım 
arazisinin de üretime kazandırılması he-
defleniyor.

TTT

Gümüşhaneli üreticilere Gümüşhaneli üreticilere 
tohum desteği tohum desteği Bitkisel Üretimi Geliştirme, 

Çayır-Mera Islah ve Ame-
najman Projeleri kapsa-
mında Gümüşhane ilinde 
üreticilere 1 milyon 178 lira 
değerinde yüzde 50 hibeli 
90 ton yem bitkisi tohumu 
desteği sağlandı. 

ANKARA BÖLGEYE 14 
YENI ARAÇ

Ankara Bölge Birliği de hizmet filo-
suna 14 yeni araç kattı. Haymana, Bey-
pazarı, Elmadağ, Büyükdüvenci, Kuz-
yaka, Dodurga, Abdalata, Devrekani, 
Oyaca, Çerkeş, Çankırı, Kalecik, Çer-
keş, Çubuk Tarım Kredi Kooperatifle-
rine alınan araçlar düzenlenen törenle 
kooperatif yetkililerine teslim edildi. 

TK Lojistik’in Ankara Etimesgut’ta 
bulunan Genel Müdürlük hizmet bi-

nası önünde düzenlenen törene, An-
kara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, Bölge 
Müdür Yardımcıları Mustafa Yaman 
ve Abdurrahman Saka,  TK Lojistik 
Genel Müdürü Faruk Koyuncu, Ge-
nel Müdür Yardımcıları Bekir Parlak 
ve Ercan İçenli ile birlikte bölge birliği 
ve kooperatif personelleri katıldı.

Törende konuşan Bölge Müdürü 
Yiğit, teslimatı yapılan hizmet araçla-
rının kuruma, ortaklara ve yöre çift-
çilerine hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Bölge Birlikleri araç filolarını güçlendiriyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin ve Ankara Bölge Birlikleri, faaliyet bölgesinde yer alan kooperatif ortaklarına daha hızlı ve 
kaliteli hizmet verebilmek amacıyla araç filolarını güçlendirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin 
Bölge Birliğince alınan araçlar düzenle-

nen törenle teslim edildi. Araç teslim törenine 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep, 
Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, Bölge Mü-
dür Yardımcıları ile yetkililer katıldı. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
çiftçi ortaklarına daha iyi hizmet vermek 

amacıyla devamlı suretle kendini geliştir-
me gayreti içinde olduğunu belirten Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Celep, “Araçlarımız kurumumuza, koo-
peratiflerimize ve çiftçilerimize hayırlı ve 
uğurlu olsun” dedi.

Araçların anahtaları Celep ve Güler ta-
rafından kooperatif yetkililerine teslim 
edildi.

Mersin Bölge Birliği

Ankara Bölge Birliği
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aziantep’in Şahinbey ilçesinde belediye 
tarafından çiftçilere 3 milyon fide dağı-
tımı yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri 
Gaziantep Bölge Birliğince tedarik edilen 
muhtelif (Domates, salatalık, biber, patlı-
can ve kavun) fidelerin dağıtımına Kap-
çağız Mahallesinde başlandı. 

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal 
mesafe kuralına uyularak gerçekleştiri-
len fide dağıtım törenine Şahinbey İlçe 
Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, 
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Şentürk, 
Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe 
Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, muhtar-
lar ve yöre çiftçileri katıldı.

“TÜKETEN DEĞIL 
ÜRETEN BIR TOPLUM 

INŞA EDIYORUZ”
Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, 

pandemi dönemine gıda ürünlerinin 
ön plana çıktığını belirterek “Kapçağız, 
Şahinbey Belediyemizin öncülük yap-
tığı birçok projesine şahitlik yapıyor. 
Şahinbey’de ekili alan 80 bin dekardan 

G

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Gaziantep Bölge Bir-
liği tarafından tedarik edilen 
3 milyon fidenin dağıtımı 
Şahinbey Belediyesince ya-
pıldı. Tarımsal üretimin des-
teklenmesi ve ekonomiye 
katkı sağlanması amacıyla 
başlatılan proje kapsamın-
da çiftçilere 12 milyon fidan 
dağıtımı yapılacak.

300 bin dekara çıktı. Böylelikle toprak-
lar verimli hale geliyor. Pandemi döne-
mine de dünyanın gıda arzı ve lojistik 
dengeleme de çok ciddi sorunların ya-
şandığı zamanda Şahinbey üreterek ön 
plana çıkıyor. Tüketen değil üreten bir 
toplum inşa ediyoruz. Bu noktada tüm 
paydaşlar çok kaliteli ve verimli bir iş 
çıkartıyor. Sürecin başından bu yana 
liderlik yapan Belediye Başkanımız 
Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik ediyo-
rum” dedi.

“ÇIFTÇIMIZIN HER 
ZAMAN YANINDAYIZ”

Yapılan desteklerle ekili alan mikta-
rının arttığını belirten Belediye Başka-
nı Tahmazoğlu, “Çiftçilerimize ilk defa 
fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çift-
çimize destek gerçekten çok önemli. 
Çiftçi gece-gündüz, yaz-kış demeden 
hem kendi nafakasını çıkarmak hem 
de milletin karnını doyurmak için ça-
lışıyor. Biz desteğe başlamadan önce 
Şahinbey’de 80 bin dekar ekili olan 
alan şu an 300 bin dekara çıktı. Yani 
yüzde 300’ün üzerinde bir artış var. 
Çiftçiye destek olunduğu zaman çift-
çi üzerine düşeni yapıyor. Ekili alan-
ların artması ve çiftçinin kazanması 
gerçekten çok önemli. Yerli ve milli 
imkânlarla üretilen fidelerle inşallah 
çok daha fazla ürün elde edeceğiz. 
Çiftçimize desteğimiz devam edecek 
sadece bunlarla sınırlı kalmayacağız. 
Yine Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
birlikte satış noktaları oluşturarak çift-

çimizin ürününe de sahip çıkacağız. 
Ürün satışında ne üretici ne tüketici 
kazanıyor. Aslında aracılar kazanıyor. 
Çiftçimize destek noktasında her za-
man varız” dedi.

“ÇIFTÇILERE BIRÇOK 
ILIN BÜTÇESINDEN 

FAZLA DESTEK 
SAĞLANIYOR”

Törende konuşan Tarım Kredi Ko-
operatifleri Gaziantep Bölge Müdürü 
Mustafa Aslan, çiftçi kazandıkça ülke 
kazanıyor diyerek “Her gün Şahin-
bey Belediyesi’nin tarım faaliyetleri 
programı ile şehrimiz neşeleniyor. 
Üreticinin problemleri azaldıkça ve 
çiftçi kazandıkça ülke ekonomimiz 
de kazanıyor. Geçen yıl bölge birliği-
mize bağlı şubelerden 50 milyon TL 
değerinde ürün alımı yapıldı. Bu yıl 
ise inşallah 90 milyon TL değerinde 
ürün alımı hedefliyoruz. Bunlar üreti-
cimizin fiyat problemini çözme odaklı 
ama daha çok fiyat dengesi sağlamak 
amaçlı olarak Belediye Başkanımız 
birçok ilin tarım bütçesinden fazla ta-
rıma destek veriyor. Çiftçi kazandıkça 
ülke kazanıyor bunlarda bizim için 
çok önemli verilerdir. Bu desteklerin-
den dolayı Türkiye’nin en büyük çiftçi 
ailesi olarak Şahinbey Belediye Başka-
nımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve 
bu dağıtımda emeği geçen herkese te-
şekkür ediyor, çiftçilerimizin bereketli 
bir yıl geçirmelerini temenni ediyo-
rum” dedi.

Şahinbey’de çiftçilere 3 milyon Şahinbey’de çiftçilere 3 milyon 
fide dağıtımı yapıldıfide dağıtımı yapıldı
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Çiftçinin doğal afetlerden ko-
runması amacıyla oluşturulan 

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan 
(TARSİM) geçen yıl üreticilere 1,3 
milyar liralık hasar tazminatı öde-
mesi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı veri-
lerine göre, TARSİM ile kayıtlı üre-
tici ve yetiştiricilerin, isteğe bağlı 
olarak tarımsal varlıklarını temi-
nat altına almaları sağlanıyor. Her 
yıl alınan kararlarla TARSİM kap-
samındaki riskler genişletiliyor.

Buna göre, 2020’den itibaren 
bitkisel ürünlerdeki don riski-
nin kapsamı genişletilirken, açık 
alanda yetiştirilen meyveler için 
don riski, yaban domuzunun tarla 
ürünlerine verdiği zararlar, kiraz, 
incir ve üzüm ürünlerinde yağmur 
riski, kuraklık kaynaklı verim aza-
lışları, seraların maruz kaldığı hava 
koşulları, hayvanlar için ölüm ve 
hırsızlık riski ile kovanlara yönelik 
fırtına, sel, su baskını ve nakliye 

riski gibi konular da teminat altına 
alındı.

Tarım sigortası uygulamasıyla 
çiftçinin doğal afetlerden korun-
ması için poliçe bedelinin yüzde 
50’si devlet tarafından karşılanı-
yor. Ayrıca açık alanda yetiştirilen 
meyvelerde çiçeklenme evresin-
deki don riski için verilen prim 
desteğine ilave olarak, sadece don 
riski primine 1/3 oranında ek prim 
desteği, ilçe bazlı kuraklık verim 
sigortasında sigorta priminin yüz-
de 60’ı oranında prim desteği sağ-
lanıyor.

Geçen yıl ülke genelinde, kap-
sam dahilindeki tüm branşlarda 
toplam 2 milyon 235 bin 626 dev-
let destekli tarım sigortası poliçesi 
kesildi. Kesilen poliçeler karşılı-
ğında 1,7 milyar lira devlet prim 
desteği sağlandı ve 1,3 milyar lira 
hasar tazminatı ödemesi yapıl-
dı. Sigortalanan alan 26,9 milyon 
dekara, hayvan sayısı ise yaklaşık 
10,3 milyon başa ulaştı.

Devlet destekli tarım sigortaları 
uygulamasının başladığı 1 Haziran 
2006’dan 31 Aralık 2020’ye kadar 
tüm branşlarda toplam 14 milyon 
973 bin 534 tarım sigortası poliçesi 
tanzim edildi. Bu dönemde 7,5 mil-
yar lira devlet prim desteği sağlandı 
ve 7,4 milyar lira hasar tazminatı 
ödemesi yapıldı.

sparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
Isparta Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 
imzalanan sözleşme çerçevesinde; Isparta 
Merkez, Atabey, Aksu, Eğirdir, Gönen, Ge-
lendost, Keçiborlu, Senirkent, Şarkikaraağaç, 
Yalvaç, Yenişarbademli ilçelerine dağıtımı 
yapılacak olan OSSK 644 çeşidi silajlık mısır, 
Hilal çeşidi korunga ve OS 66 çeşidi yonca 
tohumları Isparta Tarım Kredi Kooperati-

finden temin edilerek il ve ilçe Müdürlükleri 
tarafından belirlenen üreticilere yüzde 75’i 
hibe, yüzde 25’i çiftçi katkısı olacak şekilde 
teslim edilecek. 

Sözleşmeyle birlikte  pandemi süresi içer-
sinde sıkıntı yaşayan binlerce üretici rahat bir 
nefes almış oldu. Ayrıca, projenin uygulama-
ya başlamasıyla birlikte üreticiler akın akın 
müracaatlarını yapmaya başladı. 

Yem bitkileri üreten çiftçiye tohumunYem bitkileri üreten çiftçiye tohumun  
yüzde 75’i hibeyüzde 75’i hibe

Afet mağduru çiftçiye 
1,3 milyar liralık hasar 

tazminatı ödendi

Tarım Müdürlüğü ile Isparta Tarım Kredi Kooperatifi arasında “Yem 
Bitkileri Ekiliş Alanları ve Çeşitliliği Artırma Projesi” kapsamında, yüzde 
75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek olan tohum 
alım sözleşmesi imzalandı.

Tarım Sigortaları Havuzu ile 2020 yılında 
sigortalanan alan 26,9 milyon dekara, hayvan 
sayısı ise yaklaşık 10,3 milyon başa ulaştı
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Tarım 
Kredi Kooperatifleri, ülke genelindeki 
kurumların talebi doğrultusunda, Ko-

operatifler ve Kooperatif Marketler aracılığı 
ile tamamı çiftçinin mahsulü olan ürünlerden 
oluşan gıda kolilerini kurumlara ve hayır sahi-
bi vatandaşlara sunmaya başladı.

Ayrıca 2021 yılında ilk kez Ramazan alışveriş 
kartları da kurumlar ve hayır sahibi vatandaş-
larca Kooperatifler ve Kooperatif Marketlerden 
temin edilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırı-
larak, Kooperatif Marketlerden alışveriş yapma 
imkanı sunuldu. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi er-
zak paketlerinin geçtiğimiz yıl içinde kurum ve 
vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğüne dikkat çe-
kerek, “Bu yıl, hem hayır sahibi vatandaşlarımız 
hem de kurumlarımız için hazırlanan alışveriş 
kartlarıyla (Koopkart) Tarım Kredi Kooperatif 
Marketlerden alışveriş imkanı da var” dedi.

“2021 HEDEFIMIZ 2 
MILYON ERZAK PAKETI”

Poyraz, kurumsal işbirlikleri çerçevesinde 
2020 yılında valiliklerden kaymakamlıklara, 
belediyelerden sosyal yardım kuruluşlarına 
“Tarım Kredi” markalı yaklaşık 1 milyon 300 
bin adet erzak paketi hazırlanarak arz edildiği-
ni söyledi. Kurumlar ile artan işbirlikleri ve va-
tandaşların beğenisi çerçevesinde 2021 yılında 
da aynı gayretle çalıştıklarını dile getiren Genel 
Müdür Poyraz, “İştiraklerimiz ile işbirliği ha-
linde hazırladığımız erzak paketleri nihai hale 
getirilerek 2021 yılı boyunca kurumlarımıza ve 
vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edilecek. 

Kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza bu yıl 2 
milyon adet erzak paketi sunulması hedeflen-
mektedir” dedi.

RAMAZAN SOFRALARI 
TARIM KREDI ÜRÜNLERIYLE 

BEREKETLENIYOR 
Ramazan ayı boyunca bir yandan ülkemiz ge-

nelindeki kurumların erzak paketi talepleri kar-
şılanırken diğer yandan Kooperatif Marketlerden 
ve ülke genelindeki Tarım Kredi Kooperatiflerin-
den de erzak paketi tedarik edilebildiğine dikkat 

çeken Poyraz, şunları kaydetti; 
“Ayrıca hem hayır sahibi vatandaşlarımız hem 

de kurumlarımız hazırlamış olduğumuz Ramazan 
ayı alışveriş kartlarını (Koopkart) temin ederek 
vatandaşlarımıza dağıtabiliyor. Kartlarımız 150 
TL ve 250 TL olarak hazırlandı ancak vatandaşla-
rımız dilemesi halinde istediği tutarı da karta yük-
leyebiliyor. Hedefimiz Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri olarak kurum ve vatandaşlarımızı, Türk 
çiftçisinin emeği ile yoğrulmuş yerli ürünlerimizle 
buluşturmak, bu ürünleri çiftçilerimizden alıp ni-
hai hale getirerek tüketicilerimize sunmaktır.”

Erzak paketleri vatandaşa ulaştırılıyorErzak paketleri vatandaşa ulaştırılıyor
Çiftçilerimizin el emeği ile 
ürettikleri yerli, katkısız 
ve doğal tarımsal ürünleri 
içeren 2 milyon adet erzak 
paketini bu yıl içerisinde 
kurum ve vatandaşların ta-
lepleri doğrultusunda temin 
etmeyi hedefleyen Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Ramazan ayının bereketini 
paylaşarak arttırmak iste-
yen kişi ve kurumlara erzak 
paketleri ve alışveriş kartla-
rını ulaştırıyor.
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adınların ev ekonomisine katkıda bulun-
mak, protein yönünden zengin gıdaların 
gerek şehirde gerekse de bölgede tüke-
tilmesini sağlamak amacıyla Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Ko-
ruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Baş-
kanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri Gazi-
antep Bölge Müdürlüğü ortak bir projeye 
imza attı. Söz konusu projeyle kente bağlı 
9 ilçedeki 4 bin kadın üreticiye 50 bin 
adet bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı 
fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli 
Atak-S türü tavukların dağıtımı yapı-
lacak. Tavukların tedariği Tarım Kredi 
Kooperatifleri sağlayacak. Projenin tanı-
tımı düzenlenen protokol imza töreniyle 
yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin ve Tarım Kredi Koope-
ratifleri Gaziantep Bölge Müdürü Musta-
fa Aslan katıldı.

Protokol kapsamında dağıtımı yapıla-
cak Atak-S türü tavuklar, Gaziantep’in 9 
ilçesinde belirlenen hanelere 15’er adet 
dağıtılacak. Tavuklar dağıtım zamanında 
18 haftalık olup 1 kilo 850 gram civarında 
bir ağırlığa sahip olacak. Kadın çiftçilere 
ulaştırılan tavuklardan aylık 450 adet ci-
varında yumurta elde edilecek.

“BU TÜR, YUMURTLAMA 
ORANI EN YÜKSEK 

TAVUK”
Protokol töreninde konuşan Büyük-

şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
“Tarımla ilgili olan çalışmamız kurum 
olarak yıllardır devam ediyor. Tarım da-
ire başkanlığını kuran ilk büyükşehirler-
deniz. Çiftçiye ve toprağa dair her türlü 
desteği vermeyi sürdürüyoruz. Küçük-
baştan süt yemine, biberinden zeytin 

fidesine halkımızın, çiftçimizin bizden 
talep ettiği destekleri eksiksiz bir şekilde 
gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf edi-
yoruz. Bugün ilk kez kanatlı hayvanda 
desteklerimize başladık. Her şeyden önce 
bilimsel bir araştırmamız oldu. Özellikle 
Atak-S dediğimiz tavukların bizim bu-
lunduğumuz bölgede yüksek bir verime 
sahip olduğunu öğrendik. Yumurtlama 
kapasitesi en yüksek olan tavuklar. Bu 
tavuklarımızın önce hangi türünü ve ne 
şekilde dağıtacağımıza dair bir çalışma 
raporu oluşturduk. Bu kapsamda kadın-
larımızın ev ekonomisine, köy ekonomi-
sine katkısı büyük olacak. Tarım Kredi 
Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü 
Mustafa Aslan, geldiği günden bu yana 
bize verdiği destek çok güçlü. Mayıs ayın-
da kadınlarımıza, kadın çiftçilerimize 
yumurtlamaya hazır olmuş hale gelen 
tavuklarımızı dağıtmış olacağız. Hızlı bir 
şekilde dağıtımı nihayete erdirmiş olaca-
ğız. Bugün bu çalışmanın protokolü için 
toplandık” diye konuştu.

TARIM KREDI SAHADA 
DESTEK VERECEK

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge 
Müdürü Mustafa Aslan, bu projede bulunmak-
tan gurur duyduğunu ifade ederek, şunları ak-
tardı: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hali 
hazırda ortak projelerimiz devam ediyor. Tarım 
Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlü-
ğü olarak protokolde kadın çiftçilere verilecek 
tavukların dağıtımına sahada biz destek olaca-
ğız. Üreticiye sağlam, güvenilir, kaliteli ürünleri 
sorunsuz bir şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz. 
Tabi bu teslimat esnasında da üreticinin hayva-
na bakım kılavuzuna ilişkin bilgiler hazırlayaca-
ğız. Bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum. Gaziantep bir tarım şehri olmasının 
yanında tarım destekleriyle de çok ön planda.”

İmza töreninin ardından Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa 
Aslan ve protokol üyeleri günün anısına fo-
toğraf çektirdi.

K

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri Gaziantep Bölge Müdürlü-
ğü, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyesi’nin, kentteki hayvan 
yetiştiricilerine destek vermek 
amacıyla başlattığı kampanya 
kapsamında 4 bin kadın üreti-
ciye 50 bin adet ‘Atak-S Yumur-
ta Tavuğu’ tedariği sağlayacak. 

Gaziantep’te hayvancılıkGaziantep’te hayvancılık  
yapan 4 bin kadına destekyapan 4 bin kadına destek





ÜRÜN TANITIMI20 MAYIS 2021

Üreticiden tüketiciye doğal gıdaÜreticiden tüketiciye doğal gıda  
Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

bir iştiraki olarak 2010 yılında çiftçi ortaklarının ürünlerini pazarlama bir iştiraki olarak 2010 yılında çiftçi ortaklarının ürünlerini pazarlama bir iştiraki olarak 2010 yılında çiftçi ortaklarının ürünlerini pazarlama 
amacı ile kuruldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ailesinin bir üyesi amacı ile kuruldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ailesinin bir üyesi amacı ile kuruldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ailesinin bir üyesi 
olan şirket, karlılıktan ziyade ortakların, çiftçilerin ürünlerini olumsuz olan şirket, karlılıktan ziyade ortakların, çiftçilerin ürünlerini olumsuz olan şirket, karlılıktan ziyade ortakların, çiftçilerin ürünlerini olumsuz 
piyasa şartlarına karşı korumayı hedeflemekte, uygun piyasa fiyatlarınpiyasa şartlarına karşı korumayı hedeflemekte, uygun piyasa fiyatlarınpiyasa şartlarına karşı korumayı hedeflemekte, uygun piyasa fiyatların---
da satın almakta ve işleyerek değerlendirmektedir.da satın almakta ve işleyerek değerlendirmektedir.da satın almakta ve işleyerek değerlendirmektedir.

Çiftçilerden alınan na-
türel ürünler Tarım Kredi Birlik fabrikalarında uluslararası 
standartlarda işlenerek, halka ekonomik, kaliteli ve do-
ğal gıda tüketim imkânı sunulmaktadır.

Her geçen gün müşteri portföyünü genişleten şirket, 
ihracat hedefleri ile de ülke ekonomisine katkı sağlaya-
rak, gıda sektöründe bir dünya markası olma yolunda 
adımlarını kararlılıkla atmaktadır. İlk şubesi 2017’de açı-
lan ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla bü-
yük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketlerin sayı-
sı her geçen gün artmakta ve Tarım Kredi Birlik markalı 
ürünler raflarda yer almaktadır.

FIRINDA HELVA
• YERLİ SUSAMDAN
• PORSİYONLUK 200 GR TEKLİ KUTULAR
• EMÜLGATÖR İÇERMEZ
Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçiye hasat öncesi des-

tekler vererek hasat sonrası ise mahsulünü satın alarak 
çitçinin emeğini koruyor. Yerli susamdan üretilen tahin 
yüzde yüz pancar şekerinden elde edilen şekerle bu-
luştu. Tamamen Bitkisel çöğen ekstraktı eklenerek ge-
leneksel yöntemlerle yoğuruldu ve hijyenik ortamlarda 
paketlendi. Kooperatif Market raflarında yer alan bu 
ürün gönül rahatlığı ile tüketiliyor.

TAHİNLİ KREMA
• 400 GR YERLİ SUSAMDAN ÜRETİL-

MİŞ, %45 TAHİN İÇERİKLİ 
• TKK KREMALI KAVONOZ ÜRÜN-

LERİN YENİ ÜYESİ
Tarım Kredi Kooperatifleri çitçileri-

nin mahsullerinden elde edilen bir diğer 
lezzet şahanesi Tahinli krema. Kahvaltılık sürülebi-
lir krema kategorisinde olan bu ürünün Tarım Kredi Birlik 
A.Ş.’nin uzman kadrosunca hazırlanan bileşiminde yerli 
susam ve pancar şekeri bulunuyor. Katkı maddesi ve 
nişasta bazlı şeker kullanımına geçit vermeyen firma 
insan sağlığına zarar vermeden lezzetli ürünler üretme-
yi kendisine görev edinmiştir. Bu ürün Tüm Kooperatif 
Marketlerde yer alıyor.

%20+%20 FINDIK PARÇACIKLI 
KAKAOLU FINDIK KREMASI

• %40 FINDIK İÇEREN KAKAOLU YOĞUN FINDIK 
LEZZETLİ KREMA

• YENİ KAVANOZLU 400 G LEZZET
Çiftçilerden alınan yerli fındıkları par-

çacık haline getirilerek, enfes kakao ile 
buluşturuldu. %40 Fındık oranıyla yoğun 

lezzete sahip Kakaolu Fındık Kreması Ta-
rım Kredi Kooperatifleri güvencesiyle kah-

valtıların baş tacı olmaya aday.
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u çerçevede kooperatiflerde işleyişi ko-
laylaştırmak ve Tarım Kredi ortaklarına 
daha iyi hizmet verebilmek adına, Mer-
kezi Otomasyon Sistemine kamu başta 
olmak üzere çok sayıda veri entegrasyonu 
sağlandı. E-Dönüşüm (E-Mali Belgeler, 
E-BYS, Raporlama Sistemleri vb.) projele-
ri ile de birçok yazılımsal yenilikler getiri-
lerek iş süreçleri dijitalleştirildi.

TÜBITAK ILE 
TEKNOLOJI ORTAKLIĞI 

Tarım Kredi bilgi ve iletişim altyapısın-
da yeni nesil teknolojinin sunduğu ola-
naklardan yararlanmak için ve kooperatif 
ortaklarına daha etkin ve verimli hizmet 
vermek, ortak/müşteri memnuniyetini 
sağlamak üzere teknolojik altyapı dijital 
dönüşüm projesi başlatıldı. 

Dijital Dönüşüm Planlama Projesiyle, 
Tarım Kredi bilgi ve iletişim altyapısında 
yeni nesil teknolojinin sunduğu olanak-
lardan yararlanmak ve kooperatiflerin 
ortaklarına daha etkin, verimli hizmet 
vermek ve ortak/müşteri memnuniyeti 
sağlamak üzere TÜBİTAK BİLGEM ile 
birlikte FAZ-1 çalışmaları tamamlandı. 
FAZ-2 çalışmaları ise devam ediyor.

E-BYS IŞGÜCÜ 
KAYIPLARINI ENGELLEDI

E-BYS sistemi kullanımında geçen 3 
yılık süre zarfında Tarım Kredi’ye katma 
değer sağlanırken, büyük işgücü kayıpla-
rının önüne geçildi. E-imzalı Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile yazışma 
süreçleri elektronik ortamda takip edilir 
hale getirildi. EBYS sayesinde toplamda 
4.7 milyon sayfaya sahip 1.9 milyon evrak 
üretilen bu süreçte, kargolanması gereken 
650 bin evrakın maliyetinden tasarruf sağ-
landı. Ayrıca bahsi geçen doküman yöne-
tim ve iş akışı sisteminde, Android ve Ios 
ortamları için mobil uygulama da kullanı-
ma sunuldu. Böylelikle telefon ve tabletler 
üzerinden de evrak süreçleri yönetilebilir 
hale getirildi. Diğer yandan Merkez Bir-
liği ve Bölge Birlikleri yetkililerine temin 
edilen mobil imzalar ile evrak imzalama/
onaylama süreçleri mobil ortamda yapıla-
bilir hale getirildi.

TÜRKIYE’NIN 
ILK DIJITAL 

KOOPERATIFÇILIK 
UYGULAMASI “KORBIS”

Türkiye’deki ilk dijital kooperatifçilik 
uygulaması olan Kooperatif Ortak Bilgi 
Sistemi (KORBİS) Tarım Kredi Koope-
ratiflerinde hayata geçirildi. Ortakların, 
akıllı telefonlarına indirilebilen bu uygu-
lama ile artık işlemlerini kooperatiflere 

gitmeden yapabilmelerine imkan sağlan-
dı. Böylece Tarım Kredi ortakları, borç 
bilgilerini online olarak görebilir; senet, 
kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip 
edebilir hale geldi. Kooperatif ortakları 
uygulama üzerinden sözleşmelerini göre-
bilirken, kefil ve teminat durumlarını da 
kontrol edebiliyor. Yapılan tüm alışveriş-
leri takip edebilme ve e-faturalara anlık 
olarak ulaşma imkanı veren KORBİS ile 
çiftçilerimiz, kesilen sigorta poliçelerine 
ve anlık sigorta tekliflerine de ulaşabiliyor. 
Ayrıca, KORBİS uygulaması üzerinden 
mobil kredi kullandırma çalışmaları da 
son aşamaya getirildi.

“ORTAK KART” ILE 
ANINDA HIZMET 

Dijital altyapı dönüşüm çalışmaları 
kapsamında Ortak Kart uygulamasına 
başlandı. Ortak Kart, mobil-web onaylı 
krediye imkan sağlarken, merkezi depo 
uygulamasının kolaylaştırılması, dev-
let desteklerinin ayni olarak dağıtılması, 
elektronik sözleşme alt yapısının sağlan-
ması gibi imkanlar tanıyor. Ortak Kart 
alt yapısını kurulması ile kademeli olarak 
geçişler sağlandı. Trabzon, Gaziantep, İz-
mir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Sivas, Ba-
lıkesir, Kayseri, Konya, Kütahya ve Ankara 
Bölge Birliklerinde POS cihazı kurulum-
ları gerçekleştirilerek kart dağıtımları ya-
pıldı. 2021 yılında uygulamaya geçilmesi 
planlanan Şanlıurfa Bölge Birliği’nde POS 
cihazı kurulumları tamamlandı. Ayrıca 
Samsun, Erzurum, Malatya ve Mersin 
Bölge Birlikleri için ise POS cihazı kuru-
lumları devam ediyor.

TARKIP ILE VERIMLILIK 
ARTIŞI 

Üretimde verimliliği artırmak, maliyet 
ve riskleri azaltmak amacıyla geliştirilen 
mobil yazılım Uydu Tarla Takip Sistemi 
TARKİP ile tarladaki ürünlerin; gelişim, 
sağlık, su, stres, hastalık ve ilaç durumla-
rı harita üzerinden takip edilebilmesine 
de imkan sağlandı. Ziraat Mühendisleri 
başta olmak üzere sahada yer alan tüm 
Kooperatif personelinin kullanımına açı-
lan TARKİP - Uydu Tarla Takip Sistemi 
yazılımı, KORBİS mobil uygulaması üze-
rinden ücretsiz olarak kooperatif ortakla-
rına sunuldu. Böylece online zirai destek 
verilmesi sağlandı. TARKİP üzerinde, 
verimlilik ve tarımsal hava erken uyarı sis-
temleri entegrasyon çalışmaları da devam 
etmektedir.

ZIHA ILE BITKI 
KORUMA

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin teknoloji şirketi TARNET, yürüttüğü 
Ar-Ge çalışmalarıyla tarım teknolojile-
ri alanında öncü olmaya devam ediyor. 
TARNET, geliştirdiği Zirai İnsansız Hava 
Aracı (ZİHA) ile bitki koruma yönte-
minde yeni bir dönem başlattı. ZİHA ile 
atılan sıvı çok daha yüksek miktarlarda 
bitki üzerine tutunurken, yakıt masra-
fı girdi maliyetlerinden düşmekte, ilgili 
aracın veya traktörün ürüne vermiş ol-
duğu zarar da ortadan kaldırılmaktadır. 
Tamamen otonom bir şekilde dağıtım ya-
pılabildiği için insan hatasına bağlı birçok 
faktörü de devre dışı bırakıyor.

TARNET’in Tarım Teknolojileri ve Ar-
Ge çalışmaları sonucu özgün iş modeli 
ve teknolojik altyapısı ile 2020 yılında 
deneme çalışmaları tamamlandı. ZİHA 
teknolojisi ilk uygulama denemelerini 
Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirdi. 
Projenin 2021 yılında çiftçilerin hizmeti-
ne sunulması planlanıyor. 

AKILLI TRAKTÖR 
SISTEMLERI

Dünyada doğru tarımsal işlemlerin 
yapılabilmesi için robotik ve otonom 
teknolojiler, tarım makinalarına uyarla-
narak çiftçilerin kullanımına sunuluyor. 
Bu çalışmaların amacı insandan kay-
naklı hataları en aza indirip, iş gücünü 
azaltmak bunun yanında da daha kali-
teli ürün ve yüksek verim elde etmek. 
Bu kapsamda TARNET’in akıllı traktör 
sistemleri; içerisinde otomatik ve ma-
nuel seçeneklerin bulunacağı çiftçilere 
arazi üzerinde sıra arası ve üzeri rotala-
rını düzgün bir şekilde gidebilmelerine 
yardımcı olacak. 

Kullanılan arazinin büyüklüğü ve 
traktörlerin gücüne göre sistemin fay-
daları değişebilmekle birlikte Akıllı 
Traktör Sisteminin avantajları arasında 
şunlar yer alıyor;

“Daha düzgün toprak işleme yapılabi-
lecek, ekim işleminde istenilen sıra arası 
ve üzeri mesafeler tutturulabilecek, özel-
likle ilaçlama ve gübreleme uygulamala-
rında üst üste bindirmeler, çakışmalar 
ve boşluk bırakmalar daha az görülecek, 
sürücüler üzerindeki iş yükü ve stres 
azalacak”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, sürdürülebilir kalkınma ve tarımın verimlilikten geçtiği bilinciyle, ortaklarının teknolojik 
yetkinliğini artıracak projelere imza atıyor. Gelişen teknolojilerin tarımda kullanımının artırılması ve ülke topraklarından en 
fazla verimin sağlanması için çalışan Tarım Kredi, veri odaklı akıllı tarım projeleri, büyük veri ve yapay zeka içeren mobil 
uygulamalar geliştiriyor.

B

Tarım Kredi dijital dönüşümde hız kesmiyorTarım Kredi dijital dönüşümde hız kesmiyor
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Bitkilerin birincil besin alma organları kökleridir. Bitkilerin kökleri vasıtasıyla topraktan 
beslenmesinde besin elementi yarayışlılığı (alınabilirliği) önemli bir konudur. Toprak 
içerisinde bitki köklerine kolayca ulaşabilen ve bitkilerce alınabilen besin elementleri 
yarayışlı olarak tarif edilmektedir. 

Bitkilerin yapraktan beslenmesi 
HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Toprakta bitki kökleri tarafından alınabilir formda besin ele-
mentlerinin yanı sıra önemli miktarda bitkiler tarafından alınamaz 
halde besin elementleri de bulunabilmektedir. Yine alınabilir form-
daki bazı besin elementleri, bitkinin kendi koşullarından veya dış 
faktörlerden kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle yarayışsız hale dö-
nüşebilmektedir. Bu dönüşüme bitkinin çeşidi, yaşı, gelişme duru-
mu gibi iç faktörlerin yanı sıra toprağın fiziksel, kimyasal ve biyo-
lojik yapısı ile iklim şartları gibi dış faktörler neden olabilmektedir.

Topraktaki besin maddelerinden yeterince faydalanamayan bit-
kilerin yaprakları, dalları ile meyve, sürgün ve gövdelerinde beslen-
me bozuklukları görülür. Ürün verimi ve kalitesini olumsuz etki-
leyen bu tür beslenme bozukluklarını ortadan kaldırmak amacıyla 
bitkiye toprak üstü aksamlarından besin takviyesi yapılmalıdır.

Bitkilerin topraktan besin elementi alımının olumsuz etkilendiği 
durumlarda ortaya çıkan beslenme bozukluklarını gidermek ama-
cıyla bitkilerin toprak üstü aksamlarına suda çözünmüş besin ele-
menti uygulamalarına “yapraktan besleme”, bu şekilde kullanılan 
gübrelere de “yaprak gübreleri” denilmektedir. Yaprak gübrelerinin 
uygulanmaları bitki çeşidi ve bitkilerin gelişme dönemlerine göre 
farklılık göstermektedir. Bunların yanı sıra yaprak gübrelerinin uy-
gulamada kullanılan çözelti konsatrasyonlarına da dikkat edilme-
lidir. Uygulamada makro elementli konsantrasyonlar %1-2, mikro 
besin elementi konsantrasyonlar ise %0,1-0,2’yi geçmemelidir. 

Yapraktan beslemede doğru karar verebilmek için yaprak ana-
lizi yaptırılmalıdır. Gübreleme programı, analiz sonucunda ek-
sikliği belirlenen besin elementine göre oluşturulmalıdır. Ancak 
yapraktan uygulama ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin element-
lerinin tamamının karşılanması söz konusu değildir. 

Yaprak gübreleri içerisindeki besin maddeleri, yaprakların alt 
ve üst kısımlarında bulunan “kutikula” denilen koruyucu taba-
ka üzerindeki açıklıklar ve “stoma” denilen açıklıklardan bitki 
bünyesine giriş yaparlar. Stomalardan gaz alışverişi yapılır ve az 
miktarda da besin maddesi girişi olmaktadır. Yaprakların yüzeyi-
ne püskürtülen besin elementleri yüzeydeki kanallardan içeri alı-
narak beslenmeye yardımcı olur. Bu kanallar negatif elektrik yüke 
sahip oldukları için negatif elektrik yüküne sahip besin madde-
lerinin bitkiye girişi kolay olurken, pozitif yüke sahip olan besin 
maddeleri daha zor giriş yaparlar. Besin elementleri içerisinde 
en hızlı alınan azottur. Azotun üre formu suda eridiğinde pozitif 
ve negatif elektrik yüke sahip olmamasından dolayı hızlı alınır.  

Diğer besin elementlerinin bitkiye geçişi uzun zaman aldığın-
dan yapraktan yapılacak gübreleme de uygulama sayısı bitkilerin 
gelişim dönemlerine göre 10-15 gün ara ile 2-3 defa olmalıdır. 
Yaprak gübrelerinde bulunan besin maddelerinin bitki bünyesine 
geçişini kolaylaştırmak için yaprak gübrelerinde şelat maddeleri 
kullanılmaktadır. 

YAPRAK GÜBRELERININ FAYDALARI 
Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapıları, toprağa uy-

gulanan besin maddelerinin yeterince alımına engel teşkil eder. 
Toprağın pH değeri alkali karakterli topraklarda yüksektir. Bu 
değerin bitkinin isteğine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
Yüksek pH’lı ortamlarda fosfor makro besin elementi başta ol-
mak üzere çinko, bor, demir, mangan, bakır elementlerinin alımı 
güçleşir. pH değeri, aşırı yağış alan bölgelerde asidik karakterde 
olduğundan düşüktür. Düşük pH’lı topraklarda potasyum, kalsi-
yum, magnezyum, fosfor noksanlıkları görülebilir, bu noksanlık-
lar yapraktan gübreleme ile giderilebilir. 

Toprakta bulunan besin elementlerinin birbirlerinin alımına 
olumsuz etkileri vardır (antagonistik etki), bu olumsuzlukları gi-
dermek için yapraktan gübreleme yapılabilir.

Toprakta bulunan yüksek fosfor düzeyi demir ve çinko besin 
elementlerini bağladığından bu elementlerin eksiklikleri ortaya çı-
kabilir. Yaprak gübreleri bu eksikliklerin çözülmesinde de etkilidir.

YAPRAKTAN GÜBRELEMEDE NELERE 
DIKKAT EDILMELIDIR 
1. Çiçeklenme döneminde ve meyve oluşumunun başlangıcın-

da yapraktan gübreleme yapılamamalıdır.
2. Yaprakların alt ve üst kısımları gübreli çözelti ile iyice ısla-

tılmalıdır.
3. Rüzgârlı ve güneşin dik açıyla geldiği zaman dilimlerinde 

yapraktan gübre uygulanmamalıdır.
4. Bitki koruma ürünleriyle yaprak gübreleri karıştırılmak iste-

niyorsa kavanoz testi yapılmalıdır.
5. Yaprak gübrelerinin bitki bünyesine girişini kolaylaştırmak 

için yayıcı yapıştırıcı ürünler kullanılmalıdır.
6. Kalsiyumlu gübreler, fosforlu ve sülfatlı gübreler ile karıştı-

rılmamalıdır. 
7. Çözelti konsantrasyonuna dikkate edilmeli yüksek konsantras-

yonların yapraklarda yanmalara neden olacağı unutulmamalıdır. 
8. Tek uygulamadan ziyade birkaç uygulama yapılmalıdır. 

YAPRAKTAN 
BESLEMEDE 
ÖRNEK UYGULAMALAR

Hububat Bitkileri
• Kardeşlenme dönemi ortalarından itibaren 
• Sapa kalkma döneminde 
• Başak çıkarma döneminde (öncesi ve başaklanma döneminde)
Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde; UAN-32 ve Foliar Ekin 

ile birlikte 15.0.0+ 4 Zn gübrelerinden birisi tercihe göre uygulanabilir.
UAN-32: Sıvı formda en yüksek (%32) azot oranına sahip bitki 

besin maddesidir. İçerdiği %16 üre formundaki azot ile bitki bün-
yesine kolay giriş sağlayarak etkili beslemeye imkân verir. 

FOLIAR EKIN: Hububat grubu için geliştirilen Foliar Ekin 
gübresi, üre ve nitrat azot formlarını birlikte içerir. Üre azotunun 
elektriki yükünün olmayışı avantajı nedeniyle bitki bünyesine ko-
lay penetrasyonu ile birlikte fotosentezde görevli bitki besin mad-
desi olan magnezyumu da birlikte bitki bünyesine geçişini sağlar.

15.0.0+4 Zn:  Üre azotuyla birlikte yüksek oranda çinko içeren 
sıvı bir üründür. Azot ve çinko birlikte bodur gelişimin önüne 
geçer. Bitkide kuru madde artışını sağlar. 

Başak çıkarma dönemlerinde kullanılacak yaprak gübreleri 
K-Smart ve 10.5.40+ME, gübreleridir. 

K-SMART: Yüksek oranda potasyum içeren sıvı bitki besin 
kaynağıdır. Yüksek verim ve kalitenin alt yapısını oluşturur. Hek-
tolitre ağırlığı sağladığı gibi glüten, protein ve sedimentasyon de-
ğerlerini yükseltir. 

10.5.40+ME: Potasyumca zengin iz elementli NPK gübresi-
dir. Danelerin iç doldurma döneminde gerekli kuru maddenin 
üretilmesini sağlar. 

Ayçiçeği
• İlk gelişim dönemlerinde, 5 – 6 yaprak açtığında
• Yabancı ot ilaçlaması yapılırken 
İlk gelişim dönemlerinde Uan-32, Micro, Forcefulamino güb-

releri önerilebilir.
Yabancı ot ilaçlaması yapılırken kullanılacak gübreler ise 

P-SMART ve Dermin’dir.
MICRO: Bitkiler için gerekli mikro elementleri kısa zamanda 

bitkiye sunar, büyüme ve gelişimi destekler. 
FORCEFULAMINO: Yüksek oranda organik maddenin yanı 

sıra zengin amino asit içeriği ile bitkilerde kuraklığa, su yetersizli-
ği stresine karşı koruma sağlar. 

P-SMART: Yüksek fosfor içeren sıvı besin kaynağıdır. Bitkinin 
Fosfordan yeterince faydalanamadığı durumlarda etkisini gösterir. 

DERMIN: Potasyumla birlikte bor ve çinko elementlerini de içerir. 
Bor danelerin kalite parametrelerine olumlu yönde etki etmektedir.

Narenciye
• Çiçeklenme öncesi
• Meyveler ceviz iriliği aldığı dönemde 
Çiçeklenme dönemi öncesinde Fosforum, Combi Plus, PCa-

Smart, ceviz iriliği aldığı dönemde potasyum nitrat ve potasyum 
sülfat uygulanabilir.

FOSFORUM: Topraktaki fosfordan yeterince faydalanama-
dığı için fosfor noksanlığı tespit edilen bitkilerde büyüme ve ge-
lişme kısıtlanır, bu durumlarda yüksek fosfor içeriğiyle ideal bir 
çözüm sunar. Bol çiçeklenme ve kök gelişimi sağlar.

COMBI PLUS: Bitkilerin mikro besin maddeleri ihtiyacına 
kısa zamanda cevap veren bir gübredir. İz elementler sayesinde 
bitkide dengeli beslenme sağlar. 

PCa-SMART: Bu gübrenin en büyük özelliği kalsiyum ile bir-
likte fosfor besin maddesini bir arada bulundurmasıdır. Çiçek 
sapını kuvvetlendirir çiçeklenmeyi arttırır. 

POTASYUM NITRAT: Yüksek oranda potasyum içeriği saye-
sinde meyve ve sebzelerin iri ve dolgun olmasını sağlar. 

POTASYUM SÜLFAT: Gelişmesini tamamlamış meyve ve 
sebzelerin hızlı bir şekilde olgunlaşmasını teşvik eder.
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