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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aylık Gazetesi

İNDİRİMLİ ÜRÜN
SAYIMIZ ARTACAK

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi’nin üreticilerin kaliteli gıdalarını kaynağından aracısız temin ettiğini hatırlatarak, “Bu sayede Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kooperatif
Marketlerde başlattığımız indirim kampanyası
kapsamındaki ürün sayımızı ilerleyen günlerde
daha da artıracağız.” şeklinde konuştu. § 8’de

İzmir Bölgeden 250 Milyon
TL’lik ürün alımı

Özbek Üzümü Tarım Kredi
ile değerleniyor

TK Kum ile danelik mısırda
yüksek verim

İzmir Bölge Birliği, 2022 yılı ürün değerlendirme
çalışmaları kapsamında şimdiye kadar üreticilerden
250 milyon TL tutarında ürün alımı yaptı.
§ 6’da

Özbek üzümünün başkenti Kalecik’te Özbek üzümü hasatının başlamasıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara
Bölge Birliği ürün alımlarına başladı.
§ 10’da

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TAREKS A.Ş. tarafından
geliştirilen TK KUM danelik mısır tohumu ile demonstrasyon (deneme ekimi) çalışması yapıldı.
§ 13’te
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Kooperatif Market
emin adımlarla büyüyecek
K

Temel tüketim maddelerinde indirim kampanyası ile gündemde yer alan Kooperatif Market’te, kurum çalışmalarına yönelik
değerlendirme toplantısı düzenlendi. İndirim kampanyası ve marketçilik faaliyetleri hakkında şirket yönetimine bilgilendirme
yapan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bu işte başarının anahtarı sürekliliği sağlamak. Bunun
için depo sayısı ve üretimi artırmak başta olmak üzere gereken her ne varsa yapacağız.” dedi.

ısa sürede ülke genelinde 1.400 şube
sayısına ulaşan ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Kooperatif
Market, perakende sektöründe kalıcı bir
aktör olmak için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Bu amaçla bölge müdür ve koordinatörlerinin de video konferans sistemiyle
katılım gösterdiği bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda şirket yöneticilerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Yılmaz Bademli ile Genel
Müdürü Orhan Kozan tarafından bilgilendirmeler yapıldı.
Kooperatif Marketin, kaliteli ve doğal
ürünleri tüketici beklentisine uygun şekilde
uzman market konseptinde tüm satış kanallarında bulundurmak amacıyla hizmet ver-

diğini kaydeden Aydın, “Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün baktığımıza 160 yıllık bir
mazisi olan ve gücünü ortaklarından alan,
temel amacı üretimin sürdürülebilirliği için
faaliyet gösteren bir kurum. Vatandaşlarımızın yakından bildiği ve güvendiği bir kurum.
Bu yapının market ayağı olarak bize çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Evet iyiyiz ama
daha iyi olmak için ivedilikle eksiklerimizi
gidereceğiz. Kısaca bir buçuk asırlık bu köklü kuruma halel getirmeyeceğiz.” dedi.

İNDIRIMLI ÜRÜNLER
ÇOĞALACAK
Kamuoyunun gündeminde yer alan temel
tüketim ürünlerinde indirim kampanyasının büyük ilgiyle takip edildiğini hatırlatan
Aydın, “Kooperatif Market zaten bilinen, ilgi
gören, kamuoyunda takip edilen bir proje.

Bizim görevimiz bu ilginin karşılığını vermek.
Zaten çıkış noktamız hem çiftçilerimizin
ürünlerini pazara ulaştırmak, hem de vatandaşlarımızın temel tüketim ürünlerine uygun
fiyatlarla ulaşmasını sağlamak. Bu amaçla
mütevazi bir ailenin temel gereksinimlerinde
indirim yaptık. Çok da iyi başladık. Ama durmayacağız. Amacımız sadece 33 ürün satmak
değil. İndirimli ürünleri artıracağız. 30’u 40
yapacağız, 50 yapacağız. Vatandaş yine gelsin, müşteri alışkanlığı oluşsun. Halk ihtiyacını görsün, biz de sürdürebilirlik sağlayalım.
Sosyal fayda sağlarken, diğer ürünlerimizi de
satalım.” diye konuştu.

olduğunu kaydeden Aydın “Her şeyden
önce işimizi sahipleneceğiz. Çiftçimizin
üretebilmesi, ürettiklerini de pazara ulaştırabilmesi için onlara verdiğimiz desteği artırmamız şart. Bunu yaparken de elimizin
kuvvetli olması lazım. Piyasaya ürün verdiğimiz gibi kendi marketlerimizde de satacağız. Bunun için market işini bir an önce
oturtmamız lazım. Hem işimizi geliştirmek hem de beklentilere karşılık vermek
için gerekli adımları atacağız. Bu işte başarının anahtarı sürekliliği sağlamak. Emin
adımlarla büyüyeceğiz. Depo sayısı ve üretimi artırmak başta olmak üzere gereken
her ne varsa yapacağız. Marketlerimizin
GEREKLI ADIMLARI
yapısını da geliştireceğiz. Et ürünü satan
ATIYORUZ
market sayımızı artıracağız. Müşterilere
Kooperatif Market’in sağlam temeller daha kolay ulaşmamızı sağlayacak gerekli
üzerine kurgulanmış uzun vadeli bir proje adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.

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

Köksal KACIR
Ali Rıza AKPINAR
Yakup Ziya ÇAKIR

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

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

TEKİRDAĞ
BALIKESİR
SAKARYA
İZMİR
KÜTAHYA
ANTALYA
KONYA
ANKARA
KAYSERİ

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
SiVAS
M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Burak ÇALIK		
TRABZON Murat MERT		
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA Kıvanç KAYA
G.ANTEP Hikmet DEMİREL
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA İbrahim Halil YUMUŞAK

Sadi ÜNLÜSOY
Tayfun KAÇAR

Kadiriye DURSUN

Yayınlanan köşe yazıları,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik
taşımaz.
Mizanpaj:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
0 (312) 216 42 68
Faks: 0 (312) 216 42 69
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Mersin Bölge’ye çelik silo tesisi
Mersin Bölge Birliği’ne Toprakkale
Tarım Kredi Kooperatifi’nin çelik silo
tesisinin inşaatı tamamlanarak ülke
tarımı ve yöre çiftçisinin hizmetine girdi.

O

smaniye’nin Toprakkale
ilçesinde hububatın ilk
günkü tazeliğinde, kaliteli olarak depolanıp tüketiciye
ulaştırılmasında önemli bir yatırım olacak çelik silo tesisi hizmete açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 14. Etap Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı kapsamında hibe desteği ile yapılan çelik silo tesisinin
açılışı Osmaniye Valisi Dr. Erdinç
Yılmaz ve protokol mensuplarının katılımıyla yapıldı.
Açılış törenine Vali Dr. Erdinç
Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri
Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail
Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Vali Yardımcısı
Adem Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu,
Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Okkan, Ebubekir Kurt ve
Bölge Birliğine bağlı kooperatif

yetkilileri dışında kamu kurum
ve kuruluşları il müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üreticiler katıldı. Açılışın
ardından hayırlı olsun dileklerini
ifade eden Vali Yılmaz ve protokol mensupları, çelik silo tesisini
gezerek bilgi aldı.

4 BIN TON
KAPASITE

bölgede yapılacak ürün alımlarının
artırılması hedefleniyor.

Toprakkale Tarım Kredi Kooperatifi’nin çelik silo tesisi, 6 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Yük
tartma kapasitesi 60 ton olan kantar ve 2 adet 2’şer bin ton toplamda 4 bin ton kapasiteli olan tesis ile

Ürün değerlendirme ve sözleşmeli üretim faaliyetlerinde her geçen
yıl hedef büyüterek ilerleyen Mersin
Bölge Birliği, yeni çelik silolarla

8,5 MILYON
LIRALIK YATIRIM

daha fazla ürünü alımı yapma imkanına kavuştu.
2021 yılında yaklaşık 125 milyon
TL’lik ürün alımı yaparken, 1,5 milyon TL’si hibe destekli yaklaşık 8,5
milyon liralık yatırım değeri olan çelik silo tesisi ile birlikte 2022 yılı ürün
alım hedefini 500 milyon TL olarak
belirledi.
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İzmir Bölgeden 250 Milyon liralık
ürün alımı
Tarım Kredi Kooperatifleri
İzmir Bölge Birliği, faaliyet
alanı içerisinde yer alan kooperatifler aracılığıyla ürün
alımlarına devam ediyor.
İzmir Bölge Birliği, 2022 yılı
ürün değerlendirme çalışmaları kapsamında şimdiye kadar üreticilerden 250
milyon TL tutarında ürün
alımı yaptı.

T

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt
genelinde bağlı Bölge Birlikleri ve Kooperatifler aracılığıyla yürüttüğü sözleşmeli
üretim ve ürün değerlendirme faaliyetlerine devam ediyor. İzmir Bölge Birliği, 2022
yılı alım planlaması kapsamında alımı yapılacak ürünlere salkım üzümü de ekleyerek ortaklarından alım yapmaya başladı.
İzmir Bölge Birliğinin ürün alım çalışmalarına hız kesmeden sürdürdüğünü
belirten Bölge Müdürü Serhat Özübek,
2021 yılında üreticilerden 200 milyon TL
tutarında 92 çeşit tarımsal ürün aldıklarını
söyledi.

tim yapmalarını sağladıklarını belirten
Özübek, “Bölge Birliğimizce gerçekleştirilen ürün alımı ve sözleşmeli üretim
faaliyetleri, 2022 yılının ilk 8 ayında 119
kooperatifimizin özverili çalışmaları
sayesinde 103 çeşit üründe 250 milyon
TL’ye ulaşmış durumda. Arpa, buğday,
mısır, salçalık domates, patates, çiğ süt,
zeytin, salkım üzüm, avokado ve nar olmak üzere 103 ürünü değerinde alarak
çiftçilerimize ekonomik anlamda destek sağlıyoruz. Bu ürünlere birçok yeni
ürün kalemi ekleyerek alımlara devam
edip çiftçilerimizden aldığımız ürünleri
103 ÇEŞIT ÜRÜN ALIMI YAPILDI de aracısız olarak pazara arz edeceğiz.
Ürün değerlendirme faaliyetleriyle, Ortaklarımızın yanında durmayı sürçiftçilerin pazar kaygısı duymadan üre- düreceğiz. ” dedi.

ÜRETICININ YANINDAYIZ
Tarım Kredi olarak üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Özübek, “Çiftçilerimizden aldığımız tarımsal
ürünleri gerek kendi iştiraklerimiz gerekse işbirliği yaptığımız diğer paydaşlarımıza ulaştırmaktayız. Bu kapsamda ilk
defa salkım üzüm ve kestane alımı ger-

çekleştirdik. Bölge Birliğimiz faaliyet alanında, Manisa ve Denizli illerinde yetişen
ülkemizin ana ihracat kalemlerinden biri
olan sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümün
alımını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte
diğer ihracatlık ürünlerin alımı için çalışmalarımız da devam ediyor. Çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum.”
şeklinde konuştu.
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“Perakende sektöründe

ciddi bir oyuncu olacağız”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TK Birlik A.Ş.’yi ziyaret ederek şirket yöneticileri
ve çalışanlarıyla görüştü. Tarım Kredinin güçlü altyapısı üzerine modern bir kurum kültürü oluşturacaklarını
belirten Aydın, “Perakende sektöründe ciddi bir oyuncu olacağız. Bunun için de üretimi artıracağız.” dedi.

K

ooperatif Marketlere ürün tedarikinde
görev alan TK Birlik A.Ş.’yi ziyaretinde
TK Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Mustafa Hamurcu ve Yılmaz Bademli,
TK Birlik Genel Müdürü Kadir Aydın ve
şirket idarecileri ile bir araya gelen Aydın,
Tarım Kredi Kooperatiflerinin halihazırda ülke genelinde teşkilatlanmış, güçlü
operasyon kabiliyetine sahip bir organizasyon olduğunu söyledi.

rımız ve baş tacımız olan ortaklarımız ile
Tarım Kredi Grubu büyük ve güçlü bir aile.
Biz bu güçlü altyapının üzerinde bir gelenek oluşturacağız. Bu geleneği de modern
zamanın gerçekleriyle örtüştürerek bu
grubun kurum kültürünü inşa edeceğiz.”
diye konuştu.

“ÜRETIMI
ARTIRACAĞIZ”

“PERAKENDE
SEKTÖRÜNDE
CIDDI BIR OYUNCU
OLACAĞIZ”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin köklü bir
geçmişe ve güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Aydın, “Merkez ve Bölge
Birliklerimiz, ülke genelinde teşkilatlanmış
kooperatiflerimiz, şirketlerimiz, çalışanla-

Genel Müdür Aydın, Kooperatif Market’in perakende sektöründe ciddi bir
oyuncu olacağını vurgulayarak, “Market
sayımız her geçen gün artıyor dolayısı ile
üretimi de artıracağız. Önceliğimiz ülke ta-

rımı ve üreticilerimiz. Bizden beklenenleri
ve kurumumuzun gücünü çok iyi biliyoruz.
Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanındayız. Bununla birlikte piyasanın gereği
neyse onu da yapacağız.” dedi.

“İNDIRIMLI
ÜRÜN SAYIMIZI
ARTIRACAĞIZ”
Kamuoyunda Tarım Kredi markasının
zihinlere yerleşmeye başladığını dile getiren Aydın, Anadolu’nun dört bir yanında
bereketli topraklardan çiftçilerimizin el
emeğiyle ürettikleri ürünleri doğru iş ilişkileriyle maliyetleri aşağı çekerek ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti.
Genel Müdür Aydın, “Bu sayede ilerleyen günlerde indirimli ürün sayımızı da

artıracağız” şeklinde konuştu.

“BIRINCI ÖNCELIĞIMIZ
ÇIFTÇININ IŞINI
BÜYÜTMEK”
Herkesin referansı işidir, bizim birinci
önceliğimiz hammadde temin ettiğimiz
çiftçinin tarladaki, ağıldaki işini büyütmek sonra da buradan aracısız aldığımız
en kaliteli ürünü en iyi şekilde işleyerek
market rafına çıkarıp orada da en uygun fiyata vermek. Bunun için tarladaki
üretimin de sanayideki üretimin de her
aşamasında yer alacağız. İşimizi iyi takip
edip, en uygun maliyetlerle ürünleri üreteceğiz, ürettireceğiz.”

“İNDIRIM KAMPANYASI
ÇOK IYI BAŞLADI”
Mevcut tesislerin modernize edilerek
daha uygun maliyetlerle üretimin artırılmasını hedeflediklerine işaret eden Aydın,
“Biz çok büyük bir aileyiz. Bugüne kadar
bu kurum için çok güzel işler yapıldı. Ama
daha iyisini yapmakla mükellefiz. Çıktığımız yol uzun süreli bir maraton. Herkesin
bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyor
olması gerekiyor. Zaten bu bakış açısıyla,
ülke gündeminde yer alan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan talimatıyla
hayata geçen indirim kampanyasında çok
iyi bir başlangıç yaptık. İyi de gidiyoruz.
İnanıyorum ki Tarım Kredi Grubu olarak
çok daha iyilerini yapabilecek, güçteyiz.”
ifadelerini kullandı.
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Genel Müdür Aydın’dan Kooperatif Markete ziyaret
T
arım Kredi Kooperatif Marketlerde
başlayan temel tüketim ürünlerinde
indirim kampanyası ile ilgili çalışmaları takip etmek amacıyla Tarım Kredi
Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’yi ziyaret
eden Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Hüseyin Aydın, şirket yönetici
ve çalışanlarıyla görüştü.
Kooperatif Market Genel Müdür Vekili Orhan Kozan’dan bilgi alan Aydın,
şirket çalışanlarına tebriklerini iletti.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyük bir aile olduğunu kaydeden Genel
Müdür Aydın, “Ülkemiz ve milletimiz
için büyük bir vazifeye talip olduk.
Biz bu vazifeyi yerine getirebilecek
güçteyiz. Çünkü gücümüzü ortaklarımızdan ve köklü geçmişimizden
alıyoruz. Çalışanlarımıza bu süreçte
gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür
ediyorum. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin,
hem üreticilerin hem de tüketicilerin
beklentilerini karşılamak zorunda ol-

duğunun bilinciyle hareket ettiklerini
belirten Aydın, “İlerleyen zamanda
imkânlarımız dahilinde yeni indirim

kampanyalarını vatandaşlarımıza duyuracağız. İndirimli ürün sayımızı muhakkak artıracağız.” diye konuştu.

“Çiftçi kazanamazsa üretim olmaz”
İndirim kampanyasına ilişkin bilgi veren Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi
Kooperatiflerinin temel stratejisinin üretimde sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, “Eğer çiftçi kazanamazsa üretim olmaz” dedi.

M

arket projesine vatandaşların büyük ilgi
gösterdiğini kaydeden Kozan, “Halkımızın bize karşı inanılmaz bir güveni var.
Burada Tarım Kredi logosu çok önemli.
Biz, çiftçimizden değerinden aldığımız
ürünleri en sağlıklı şekilde kendi fabrikalarımızda ya da piyasada ürettirip
rafa getirmeye gayret eden bir kurumuz.
Çiftçiyi de tüketiciyi de korumak zorundayız. Eğer çiftçi kazanamazsa üretim
olmaz. Üretimde sürdürülebilirlik en az
fiyat kadar önemli. Temel stratejimiz bu.
Bunu kesinlikle sağlamamız gerekiyor.
Aynı şekilde ürünleri en sağlıklı şekilde
üretip raflara koyarak tüketicilerle buluşturmamız gerekiyor. Bundan sonra da
marketlerimizden faydalanan vatandaşlarımıza yeni kampanyalarla, en iyi koşullarda ürünleri sunmaya, yeni atılımlarla
çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye
konuştu.

“KENDI YAĞIMIZLA
KAVRULUYORUZ”
Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir çiftçi
kuruluşu olduğunun altını çizen Kozan
şunları söyledi;
“Devletimizle çok yakın çalışıyoruz.
Ama devlet tarafından sübvanse edilen
bir kurum değiliz. Kendi yağıyla kavrulmak zorunda olan bir kurumuz. Fabrikalarımız var. Bu fabrikalarda ürettiğimiz
ürünleri pazara arz ediyoruz. Bir taraftan
kazanıyor, diğer taraftan harcıyoruz. Kâr

amacı güden bir kurum değiliz. Ama zarar etmemiz de söz konusu değil. İndirim
kampanyası sırasında, Tarım Kredi Kooperatif market zarar ediyor gibi yanılgılar
oldu. Bizim temel amacımız para kazanmak değil, sıfır noktasına gelmek.”

“YURTDIŞINDAN YOĞUN
TALEP VAR”

lenmesine gerek olmadığına da dikkat
çeken Kozan, “Ürünlerin devamı geliyor.
Çok yoğun talep nedeniyle ürün kalmaz
endişesi duymasınlar. Biz hem kendi fabrikalarımızda hem de piyasada çok büyük
miktarlarda ürün ürettiriyoruz. Şeker, ayçiçeği gibi bazı ürünlerde sıkıntı yaşanır
mı, fiyat artar mı diye düşünmesinler.
Elbette bir anda satışlar arttığı için bir aksama yaşandı. Kimse merak etmesin, depolarımızı artıyoruz, fabrikalarımızı
çalıştırıyoruz.” diye konuştu.

Kooperatif Market Genel Müdürü
Kozan, ürünlerine yurtdışındaki
vatandaşlarımızdan da çok
ciddi bir teveccüh geldiği“ÇIFTÇI
ni belirterek, “Biz bazı
ÜRETIME
ürünleri
yurtdışına
DEVAM
gönderiyoruz. Ancak
ETMELI”
yurt içinden inanılKozan, çiftçinin üremaz bir talep var ve
timine devamını sağlaçok hızlı büyüyoruz.
mak, ürettiklerinde de
Tedarikle ilgili sıkıntı
para kazanmasını sağyaşamamak için yakın
lamanın temel amaçları
hedef olarak şu anda
olduğunu hatırlatarak,
yurtdışı pazarını öngör“Bizim 1615 kooperatifiOrhan KOZAN
müyoruz. Ama ilerleyen
miz var. Bu kooperatiflere
dönemlerde
yurtdışında
ortak olan çiftçilerimiz var. Biz
yaşayan vatandaşlarımızın da
ortaklarımıza tarımsal girdilerinde
Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri
ile buluşmasını sağlayan çalışmalar yapa- kredi sağlamak üzerine çalışıyoruz. Aynı
zamanda üretilen ürünleri kooperatiflecağız” dedi.
rimiz kanalıyla satın alıyoruz. Buğdaydan
“ÇOK BÜYÜK
domatese, fındıktan susama saymakMIKTARLARDA ÜRÜN
la bitmeyecek kadar çok ürünü alıyor,
mamûl haline getiriyoruz. Daha sonra
ÜRETIYORUZ”
Vatandaşların ürün bulmada endişe- marketlerimizde, kurumsal firmaların

talebine göre satış noktalarına gönderiyoruz.” diye konuştu. Ayrıca Kozan, pek
çok kurumun gıda tedariğini de sağladıklarını belirterek, Kooperatif Market olarak Ramazan döneminde belediyelerin,
sosyal yardımlaşma kurumlarının erzak
taleplerini de karşıladıklarını kaydetti.

“İNDIRIM KAMPANYASI
BAŞARILI OLDU”
Kooperatif Market konusunda yapılan
eleştirileri de yanıtlayan Genel Müdür
Kozan, şöyle konuştu;
“Şu an gündemde olan indirim kampanyamız çok başarılı olduğu net şekilde görünüyor. Normalin üzerinde bir
çalışma içinde olmamızdan bu belli. Biz
diğer firmaları rakiplerimiz olarak görmüyoruz. Sonuçta hepimiz bu ülke için,
vatandaşlarımız için hizmet veriyoruz.
Bu süreçte diğer perakende firmaları da
çok güzel adımlar attı. Bundan da vatandaşlarımız faydalandı. Rekabet her zaman
faydalıdır. Bizim temel tüketim maddeleri
başta olmak üzere yüzde 30’a varan indirim yaptığımız ürünler oldu. Çay, şeker,
peynir, süt, fasulye, nohut, mercimek,
pirinç, bulgur, makarna, un gibi temel
ürünlerde her zaman rekabetçi fiyat politikamız var. Tarım Kredi Kooperatifleri
olarak vizyonumuz belli. Tarımsal üretimin her aşamasında hem üreticinin hem
de tüketicinin lehine çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
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Özbek üzümü Tarım Kredi
ile değerleniyor
Özbek üzümünün başkenti
Kalecik’te 2022 Özbek üzümü
hasatının başlamasıyla Tarım
Kredi Kooperatifleri Ankara
Bölge Birliği ürün alımlarına
başladı.

T

ürkiye’de yalnızca Kalecik’te yetiştirilen Özbek üzümünün ilk
mahsülleri Ankara Bölge Birliği
tarafından alınarak, işlenmek üzere yola
çıktı. Ortağımızdan alınan ürünler, Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tarım
Kredi Birlik A.Ş tarafından uluslararası
standartlarda işlenerek Kooperatif Market raflarında tüketiciyle buluşturulacak.
Özbek üzümü tesis sorumlusu Ziraat
Mühendisi Hidayet Ekşioğlu, “Özbek üzüm
bağımız Türkiye’de sadece bizde bulunmakta ve kontrolümüz dahilinde yetiştirme çalışmalarımız devam etmekte.” dedi.

300 DEKARLIK ALANDA
ÜRETIM
Özbek üzümünün ülkemizde ve dünyada
talep gören bir çeşit olduğuna değinen Ekşioğlu, “Kalecik’te 300 dekarlık bir alanda
üretim kapasitemiz var. Özbek üzümü siyah
ve kurutmalık özelliğiyle dünyada çok tutulan bir üzüm. Ülkemizde de çekirdeksiz, siyah ve kurutmalık özelliğe sahip olmasıyla
değerli olarak atfediliyor. Ekonomik getirisi
çok yüksek bir üzüm.” diye konuştu.

Üretim Müdürü
Hidayet Ekşioğlu

Kalecik Tarım
Kredi Kooperatifi
Müdürü
Selim Gümüş

TK Market Satın
Alma Müdürü
Kadir Çobanoğlu

Ziraat Mühendisi
Mahmut Can

2016 yılından itibaren Kalecik’te yetiştirilen çekirdeksiz Özbek üzümü Kooperatif Market aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor. 175 dekar
alanda yapılan üretim sonucunda yaklaşık 30 ton ürün Kooperatif Market tarafından değerlendirildi. Üretim safhasında da tüm
girdiler Kalecik Tarım Kredi Kooperatifi tarafından karşılanıyor. Kalecik Tarım Kredi Kooperatifi Müdüür Selim Gümüş, bölgede üreticilerle iyi bir iletişim yakaladıklarını ve üzüm haricinde bir çok ürünün ortaklardan alınarak değerlendirildiğini söyledi.

EN BÜYÜK DESTEKÇIMIZ
TARIM KREDI
Pazarlama noktasında sıkıntı çekmediklerini ve Tarım Kredi ile anlaştıklarını dile
getiren Ekşioğlu, “Pazarlamasını sofralık ve
kurutmalık olmak üzere iki türlü yapıyoruz.
Çekirdeksiz olması nedeniyle sofralarda
tercih edilen bir ürün. Pazarlama noktasında en büyük destekçimiz, tedarikçimiz Tarım Kredi. Yaklaşık 4 yıldır Tarım Kredi’yle
çalışıyoruz. İyi giden bir iletişim sürecimiz
var, üretim, yönlendirme ve alım aşamalarında sorunsuz çalışıyoruz.” dedi.

45 GÜNLÜK HASAT
DÖNEMI
Üretimi artırma faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Ekşioğlu, “Hasat dönemimiz
Ağustos ortasında başlayan ve Eylül ayının sonuna kadar devam eden bir süreci
bulur. 45 gün sürer. Çok değerli bir ürün.
Ürünün kalitesini bozmadan, kontrollü
bir şekilde üretimi artırmayı planlıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
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Kalecik’te erkenci elma
hasadı
Ülkemizde elma hasadının
en erken başladığı yerlerden
biri olan Ankara’nın Kalecik
ilçesinde hasat yoğunluğu
başladı.

T

arımsal üretimin her aşamasında
üreticinin yanında olan, çiftçinin hasat heyecanını paylaşan Tarım Kredi
Kooperatifleri, ürün alım faaliyetlerini sürdürüyor. Kalecik’te erkenci elma hasadının
başlamasıyla Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı Ziraat Mühendisi Selim Tüysüz, hasadını
yapacağı ürünlerin tüm tarımsal girdileri ve
teknik desteğini ortağı olduğu kooperatiften aldığını belirtti. 200 dönüm alanda, üstü
file sistemiyle kapalı, tam bodur 40 bine yakın elma fidanı olduğunu belirten Tüysüz,
bu yıl hasadın verimli ve kaliteli geçeceğini
ifade etti.
Ağustos ayı ortasında başlanan elma hasadının Ekim ayına kadar devam edeceğini

belirten Tüysüz, “3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifine ortağım, sağ olsunlar ihtiyaçlarımızı sonuna kadar tedarik ediyorlar. Tarım
Kredi Kooperatifleri bir telefon kadar yakınımızda, ürünlerimiz hazır olduğunda haber veriyoruz, gelip alıyorlar” dedi.

“TERCIHIMIZ TARIM
KREDI”
Tarım Kredinin verdiği hizmetlerden
duyduğu memnuniyeti dile getiren ve 10
yılı aşkın süredir çiftçilik yapan Tüysüz, “Bu
sürede çalıştığım diğer firmalardan farklı
olarak Tarım Kredi Kooperatifleri üretim
sonrası nakliye gibi konularda da hizmetleri kendileri karşılıyorlar. Dolayısıyla bizim tercihimiz Tarım Kredi. Ürünlerimizi
değerlendirdiği ve kooperatif güvencesiyle
halkımıza ulaştırdığı için ayrıca teşekkür
ediyoruz” diye konuştu.

İLK ÜRÜNLER
KOOPERATIF
MARKET’TE
Kalecik Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ziraat Mühendisi Selim Gümüş, ürünleri yerinde inceledikten sonra yaptığı

açıklamada, “Selim bey, çiftçiliği bir meslek
olarak görmüş kıymetli meslektaşlarımızdan biri. 3 senedir birlikte çalışıyoruz. Ürün
girdilerini kooperatifimizden tedarik eder.
Biz de ürünleri değerlendirme konusunda
gayretlerimizi gösteriyoruz. Ürünler Tarım
Kredi Kooperatif Marketleri vasıtasıyla
değerlenmektedir. Hasat sonrası ilk ürünlerimizi market raflarında görmeye başlayacağız. Geçen sene Selim Beyin üretimini
yaptığı 250 ton civarında ürünün alımını
gerçekleştirdik. Bu sene de üretimini yapabildiği miktarın tamamına talebiz” dedi.
Son yıllarda hizmet ağını daha da genişleterek büyümeye devam eden Tarım Kredi,
farklı gruplarda birçok tarımsal ürünü ortaklarından almaktadır. Alınan doğal ve kaliteli ürünler ise Tarım Kredi Kooperatifleri
iştiraki Tarım Kredi Birlik A.Ş tarafından
uluslararası standartlarda işlenerek aracısız
şekilde tüketiciyle buluşturulmaktadır.
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Antep Karası yaş üzüm
Kooperatif Marketlerde
Tarladan sofraya üretici
ile tüketici arasında köprü
vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatifleri, Anadolu
lezzetlerini vatandaşlarla
buluşturmaya devam ediyor. Gaziantep’te yetişen
sofralık üzümlerin Kooperatifler aracılığıyla alımına
başlandı.

D

ünyaca ünlü Antep Karası yaş
üzümün hasadı başladı. Gaziantep’in tarımsal üretim merkezi
konumunda bulunan İslahiye Ovası’nda,
Boğaziçi beldesinin önemli katma değerlerinden olan Antep Karası yaş üzüm,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri güvencesiyle tüketiciye arz ediliyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet
Ersoy ve Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Boğaziçi Tarım Kredi Kooperatifi
tarafından yapılan ürün değerlendirme çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Vekili
Ersoy, tarımsal üretimin her aşamasında ortakların yanında yer aldıklarını belirterek,
“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yıl
boyunca tarımsal üretimin bütün aşamalarında olduğu gibi ürün değerlendirme faaliyetleriyle hasat sonrası da çiftçilere destek
veriyor. Gaziantep yöresi, verimli topraklarıyla ülkemizin önemli üretim merkezlerinden. Özellikle İslahiye Ovasında yetişen
ürünleri tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz.” dedi.

ÜRETICI TARIM KREDI
ILE ÇALIŞMAKTAN
MEMNUN
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürün
alımlarının yıl boyunca devam ettiğini kaydeden Bölge Müdürü Aslan “Üreticilerimiz
Kooperatif ile çalışmaktan memnun. Böylece hem çiftçilerimiz pazar kaygısı duymadan üretim yapıyor, hem de tüketiciler aracısız şekilde ürünlere ulaşıyor. Üretici bizim
baş tacımız, onlara bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Antep Karası yaş üzümler,
tüketici tarafından bilinen bir lezzete sahip,
yörenin havası ve rüzgarı nedeniyle tercih
edilen bir üzüm. Biz de bu meşhur Anadolu lezzetini, kooperatiflerimiz aracılığıyla
Kooperatif Market raflarına ulaştırıyoruz.”
diye konuştu.
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TK KUM ile
danelik mısırda
yüksek verim
Mersin Bölge Birliğine bağlı, Mustafabeyli Tarım Kredi
Kooperatifi ortağı Ercan Koraşan’ın tarlasında Tarım
Kredi Kooperatifleri iştiraki TAREKS A.Ş. tarafından geliştirilen TK KUM danelik mısır tohumu ile demonstrasyon
(deneme ekimi) çalışması yapıldı.

T

AREKS A.Ş tarafından
Altınova Araştırma istasyonunda geliştirilen
ve Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından tescil edilen TK
KUM’un deneme ekimi Adana’da düzenlenen tarla günü
etkinliğinde gerçekleştirildi.
Düşük rutubeti ve birim
alandan alınan yüksek verimi ile göz dolduran TK
KUM danelik mısır çeşidiyle yapılan deneme ekiminden; 1.650-1700 kg/da
ile bölge ortalamalarının
üzerinde verim alınması
bekleniyor.
Yeni tohum çeşidinin deneme ekimi için düzenlenen
tarla günü etkinliğine, Merkez Birliği Sözleşmeli Üretim ve Ürün Alım Müdürü
Oktay Erkılıç, TAREKS
Satış ve Pazarlama Müdürü
Tolga Karadeniz, TAREKS
Bölge Sorumlusu Faruk Çelik, Bölge Birliği personelleri, çevre kooperatiflerin ziraat mühendisleri ve yörede
bulunan çiftçiler katıldı.
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Azerbaycan tarım heyeti Samsun’da

B

Azerbaycan’da fındık üretiminin
yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Azerbaycan Fındık Sektörünün
Verimliliği ve Sürdürülebilirliğinin
Geliştirilmesi Projesi kapsamında
Türkiye’ye gelen tarım heyeti, Samsun’da fındık bahçelerini inceledi.
Heyete Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmaları hakkında da bilgiler
verildi.

irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen Azerbaycan Fındık Sektörünün Verimliliği ve Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi
kapsamında, 20 kişilik heyet fındık üretim alanlarını yerinde
incelemek üzere Türkiye’ye geldi. Azerbaycan fındık yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin arttırılması için örnek bahçelerin
ve işletmelerin incelenmesi amaçlanıyor.
Samsun’a gelen 20 kişilik ekip 19 Mayıs İlçesi Nebiyan bölgesinde fındık bahçelerini ziyaret etti. Heyet daha sonra Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen
işbirliği ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Türkiye’de fındığın yaygın olarak yetiştiği Samsun, Giresun ve Ordu illerindeki örnek bahçe ve işletmelere proje kapsamında ziyaretler
yapılacak.
Azerbaycan Tarım Bakanlığından Meyvecilik ve Bahçe
Bitkileri Bölümü, Bağcılık Sektörü Başkanı Sahib İbrahimli,
Sebze Sektörü Başkanı Shovgi Lalashov ve proje lideri Fagan Aghayev’ in yer aldığı toplantıda, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Bölge Müdür
Yardımcısı Ahmet Karagaytan ve Gübretaş Teknik Personeli Ender Kozal tarafından Kooperatif çalışmaları hakkında
bilgi verildi.
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Bereket Emeklilik’ten
gençlere yönelik uygulama;
“Gençliğin Avantajlı Dünyası’’

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Emeklilik, sektörde bir ilke imza atarak “Gençliğin Avantajlı Dünyası”
uygulamasını gençlerle buluşturdu.

B

ereket Emeklilik geliştirdiği yeni projesi
“Gençliğin Avantajlı Dünyası’’ uygulamasını gençlerle buluşturdu. Gençliğin
Avantajlı Dünyası (GAD) ile gençler ücretsiz veya indirimli kampanyalardan faydalanıp yıl boyu indirimlerin tadını çıkarırken,
bireysel emeklilik planları ile de geleceğini
güvence altına alıyor.
Gençliğin Avantajlı Dünyası gençlere; en
çok tercih edilen markaların özel fırsatları,
alışveriş sitelerine özel hediye çekleri, zincir
fast food restoranlardan barista kahvelerine

kadar birçok fırsattan yararlanma imkanı
sunuyor. Uygulamayla gençler hem eğleniyor hem de eğlenirken bireysel emeklilik
planları ile geleceklerine yatırım yapıyor.
Bereket müşterisi olmayanlar da uygulamayı indirip
avantajlar dünyasını
inceleyebiliyor. Ziyaretçiler uygulamayı tecrübe
ederek, Bereket
müşterisi olma
deneyimini yaşayabiliyor ve
uygulama içerisinde yer alan
bireysel emeklilik planları ile diledikleri gibi birikim
yapabiliyor.

GAD ILE GENÇLER HEM
BIRIKTIRIYOR HEM DE
EĞLENIYOR
Bu uygulama ile birikim
yapmaya teşvik edilen
gençler, günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri;
sağlıktan, hobi
kulüplerine,
kişisel gelişim
kurslarından,
online diyetisyen hizmetlerine kadar geniş
bir yelpazede ücretsiz veya indirimli
birçok fırsatı GAD uygulamasında bulabiliyor.

Gençler, ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uygun “Eğitimdeyiz Biz”, “Alışverişteyiz Biz”, “Sporcuyuz Biz”, “Sanatseveriz
Biz”, “Yemekteyiz Biz”, “Sağlıklıyız Biz” kategorilerinde 40’ı aşkın hizmete tek uygulama
içerisinde erişmenin mutluluğunu yaşıyor.

GENÇLIĞIN AVANTAJLI
DÜNYASI’NIN KALBI
“BULUŞMA NOKTASI”
Gençliğin Avantajlı Dünyası uygulaması
ile gençler, en çok tercih edilen markalardan ve dijital platformlardan ücretsiz yararlanabiliyor, birçok avantajdan da faydalanarak sosyalleşme imkânına sahip oluyor.
“GAD Gençliğin Avantajlı Dünyası” uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan
indirebilir, mobil uygulamaya ilişkin detaylara www.gencmobil.com linkinden erişebilirsiniz.
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Toprak Düzenleyiciler ve Kükürt
Uygulamalarının Verimliliğe Etkileri

YAN
IRLA
Z
A
H

Selçuk YILMAZ
GÜBRETAŞ
Ziraat Mühendisi

Türkiye toprakları üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, toprak pH’sinin
dengesiz ve organik madde miktarının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum tarımsal üretim verimliliğini kısıtlayan önemli bir unsurdur.

T

arım topraklarının geçmişten günümüze devam eden konvansiyonel işlemeli uygulamaları,
küresel iklim değişimleri, yanlış tarımsal uygulamalar neticesinde topraklardaki organik madde kapsamı günden güne azalmaktadır. Bu bağlamda organik
toprak düzenleyiciler toprakta geçirgen bir yapı oluşturup toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını
iyileştirirler.
Toprak pH’sı bitkilerin gelişimi ve bitki besin maddelerinin alımını önemli derecede etkilemektedir.
Türkiye topraklarının büyük bölümü yüksek kireç
içeriğine sahip olup yüksek pH değerleri göstermektedir. Yüksek pH hem toprakların besin maddeleri
içeriğinin düşük olmasına neden olmakta hem de
gübre olarak verilen besin elementlerinin bitkiye
yarayışlılığını azaltmaktadır. pH’sı yüksek alanlarda
toprak ıslahı için kükürt veya asit karakterli gübrelerin kullanılması önerilmektedir.
Tablo 1‘de toprağın pH değeri 7,0 iken nötrdür. 7,0
den 8,0 ve yukarıya çıktıkça toprak alkali reaksiyon
göstermeye başlar. pH değeri 7,5’den 9,0’a doğru
yükseldiğinde topraktaki demir (Fe), mangan (Mn),
çinko (Zn) gibi mikro elementlerin yarayışlılığı azalır.
Tablo 1: Toprakların pH derecelerine göre sınıflandırılması

Tarımsal üretim periyodunda yaklaşan hububat
ekimleri öncesi toprakların organik madde miktarının zenginleştirilmesi, pH oranının ideal seviyeye
çekilmesi ve bu amaçla kullanılan düzenleyicilerin
toprak içerisinde parçalanarak etkili olabilmeleri için
kükürt ve humik-fulvik asit içerikli gibi ürünlerin
ekim öncesi erken dönemde uygulanması önemlidir.

Reaksiyon 			
pH değeri
Nötr				7,0-7,3
Hafif alkali			7,4-7,8
Orta alkali			7,9-8,4
Kuvvetli alkali			8,5-9,0
Çok kuvvetli alkali			
> 9,1

Bitkiler için uygun toprak pH aralığı 6,5-7,5 olup,
ilave kükürt uygulamasına gerek görülmezken pH
değeri 7,5’in üstündeki topraklarda uygulama yapılacak kükürt miktarları değişmektedir. Toprak tekstürüne bağlı olarak yüksek pH’lı toprakların pH değerlerini 6,5 sınır değerine düşürülmesi için toprağa
uygulanacak kükürt miktarı Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2: Toprak pH’sını düşürmek için uygulanacak kükürt miktarı (kg/da)
pH
*8,5-6,5
*8,0-6,5
*7,5-6,5

Kumlu topraklar Tınlı topraklar Killi topraklar
220		
280
340
130		
170
220
60
90
110

Turkan Kükürt (Elementel Toz Kükürt)
Alkali karakterdeki toprakların pH’sını uygun seviyeye düşürmek aynı zamanda bitkilerin kükürt
ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Kükürt bitkilerin kök bölgesinden besin maddelerini daha rahat almasını sağlar. Toprak yapısını iyileştirerek fazla
gübre kullanımını önler.
pH’yı düşürmek amacıyla kullanılacak kükürtün
etkinliği için;
•
Parça iriliği,
•
Uygulama dozu ve yöntemi,
•
Uygulama zamanı, uygulama yapılan toprağın pH seviyesi, organik madde durumu ve toprak
nemi gibi çok çeşitli özelliklerine bağlıdır.

Yüzeye uygulamadan sonra mutlaka toprağa karıştırılmalıdır.
TURKAN KÜKÜRT’ ün Faydaları
•
Elementel kükürt toprağa uygulandığında
yükseltgenerek sülfata (SO4) dönüşüp, yüksek pH’lı
toprakların pH’sını uygun seviyeye indirir.
•
Verim ve kaliteyi artırır.
•
Toprak strüktürünü iyileştirir.
•
Kükürt ihtiyacı olan bitkilerin kükürt gereksinimini karşılar.
•
Taban ve üst gübrelemede kullanılan diğer
tüm gübrelerden yararlanmayı artırarak gübrelemede tasarruf sağlar.
•
Kükürt uygulamaları toprak reaksiyonunu
düşürmek amacıyla kışlık hububat ekim dönemi öncesi sonbaharda, yazlık hububat ekimi dönemi öncesi ise ilkbaharda uygulama yapılabilir.
Toprak Verimliği
Toprak verimliliği, tarım topraklarının fiziksel,
kimyasal, biyolojik değerlerinin bütünüyle karşılıklı
uyum içerisinde olan süreğen bir kavramdır. Toprakların verimliliğini, dolayısıyla bitki besleme (gübrelerin) ürünlerinin etkinliğinin artırılması ve bu
ürünlerin tasarrufunun sağlanmasına yönelik olarak
aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır;
•
Toprak düzenleyiciler,
•
Kimyasal, organik ve biyolojik gübreler,
•
Gübreleme teknikleri (topraktan, yapraktan,
damla sulama uygulamaları)
Tarım yapılan alanlarda kullanılan toprak düzenleyicilerden bazıları leonardit, humatlar, gidya gibi
organik materyallerdir. Bu toprak düzenleyicilerin
topraktaki etkileri içerilerinde bulunan karbon ve
humik asitten ileri gelmektedir. Gidya, kil ve kireç
içeriğinden dolayı asit karakterli topraklar için tarım
kirecine muadili olarak kullanılabilmektedir.
Organik Toprak Düzenleyiciler
Toprak düzenleyiciler tarım topraklarının ıslahını, iyileştirilmesini, sağlayan yardımcı unsurlardır.
Bu bağlamda toprak düzenleyiciler organik, mineral, organik+mineral toprak düzenleyiciler olarak
sınıflandırmaktadır. Organik toprak düzenleyiciler
bitkisel menşeli ve evsel kaynaklı kompostlar ile leonarditler şekline sınıflandırılırken, mineral toprak
düzenleyiciler ise tarım kireci, jips, dolomit, zeolit,
vermikülit, diatomit, pomza şeklinde sınıflandırılmaktadır.

