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PİYASA REGÜLASYONUNA ÖNCÜLÜK ETTİ
700 ŞUBE
67 İL

282 İLÇE

Tarım Krediden
gübre indirimi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin yanında olduğunu ve ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi göstermek üzere kimyevi gübrelerde ton başına
1.100 TL’ye varan indirim yaptı.

§ 8’de

Döviz kurundaki düşüş sonrası harekete geçen
Tarım Kredi Kooperatif Market, piyasayı regüle
etme görevinin gereğini yaparak, temel gıda
ürünlerinde fiyat indirimine gitti. Ürün fiyatları

TARKİM Bitki Korumada
hedef iki katı ihracat

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi şirketlerinden Tarkim Bitki Korumanın ihracat pazarlarından Kuzey Afrika ülkelerinde
ruhsatlama çalışmalarına başladığını açıkladı.

§ 6’da

yukarı doğru çıkarken fiyatlarını aşağıda tutarak regülasyona öncülük yapan Kooperatif Market, döviz kurundaki düşüş sonrası da fiyatlarını
ilk olarak indirerek piyasayı dengeledi.

§ 12’de

Balıkesir Bölge Birliği 170
milyon liralık ürün alımı yaptı

Tarım Kredi, Kooperatif Marketler aracılığıyla çiftçilerin
el emeği ürünlerini tüketicilerin sofrasına getirmeye devam ediyor. Balıkesir Bölge Birliği 2021 yılında üreticilerden 170 milyon liralık ürün alımı yaptı.

§ 10’da
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Kütahya Bölge araç
filosunu güçlendirdi

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, faaliyet alanında yer alan kooperatif ortaklarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

K

ütahya Bölge Birliği, araç parkını 3
adet kamyonet ile güçlendirdi. Bölge Birliği faaliyet bölgesinde yer alan
kooperatiflere yüksek kalitede hizmet ulaştırmak ve ortakların ihtiyaçlarına daha hızlı
cevap verebilmek amacıyla tedarik edilen
araçlar törenle teslim alındı. Araç teslim
törenine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Kütahya Bölge Müdürü
Serhat Özübek, Bölge Müdür Yardımcıları,
Bölge Birliği personeli ile Sinanpaşa, Dazkırı ve Eşme Tarım Kredi Kooperatif yetkilileri katıldı.
Araçların teslimi sırasında konuşan Başkan Kacır, “Yeni aldığımız araçlar sunulan
hizmetlere katkı sağlayacaktır, çiftçilerimi-

ze ve kooperatiflerimize daha iyi hizmet
verebilmek adına; kooperatiflerimizin araç
Mizanpaj :
		
İbrahim BİDAV
Reklam Sorumlusu :
Taner LAKERTA		
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Merkez Birliği Adına Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü		

Köksal KACIR
Fahrettin POYRAZ
Serkan FİDAN

web adresi		
e-mail			
İletişim hattı		

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

TEKİRDAĞ
BALIKESİR
SAKARYA
İZMİR
KÜTAHYA
ANTALYA
KONYA
ANKARA
KAYSERİ

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

filosunu güçlendirdik. Allah kazasız belasız
şekilde çiftçimize en iyi hizmeti vermeyi

nasip etsin, tüm ortak ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun “dedi.

Haber Sorumluları: Cenk ESEN - Firuze TÜRKEROĞLU
A.C. Erdem AKSU - Yunus Emre BAŞTABAK
İstihbarat : 				
Harun ÇELİK
			

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ
SiVAS
Sadi ÜNLÜSOY
SAMSUN Tayfun KAÇAR
TRABZON Murat MERT		
ERZURUM Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA
G.ANTEP Ömer ÖZTEKİN
MERSİN
Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE

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

M. Cebrail KEKEÇ
Burak ÇALIK

Kadiriye DURSUN
Aziz TUĞRA
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Kooperatif Market Mersin
Lojistik Deposu açıldı
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri
iştiraklerinden Tarım
Kredi Pazarlama ve
Marketçilik bünyesinde
faaliyet gösteren
Tarım Kredi Kooperatif
Market, çiftçilerden
aldığı güçle büyümeye
devam ediyor.
Kooperatif Marketin
Mersin Lojistik Deposu
düzenlenen törenle
açıldı.

T

arım Kredi Kooperatif Market
Mersin Lojistik Depo açılış törenine, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Celep ve Genel Müdür Dr.
Fahrettin Poyraz ile Tarsus Kaymakamı
Kadir Sertal Otçu, Mersin Bölge Müdürü
İsa Güler, TK Pazarlama ve Marketçilik
Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Tarsus Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayri
Erdoğan, bölge birliği, kooperatif ve şirket
çalışanları ile davetliler katıldı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, açılışta yaptığı
konuşmada, üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması için görev yaptıklarını belirterek; “Tarımsal üretimde girdi

tedariği ile üstlendiğimiz aktif görevimizin yanında son dönemde işin tüketim
ayağında da sorumluluk alarak üreticiyle
tüketici arasında köprü görevi görüyoruz.
Market ağımızı büyütürken bir yandan da
lojistik ve depo gibi altyapı yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Bugün burada açılışı-

nı gerçekleştirdiğimiz lojistik merkeziyle
de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin
altyapısını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. İstanbul Anadolu ve Avrupa,
Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Samsun,
Trabzon, Bursa, Sivas olmak üzere mevcuttaki 10 lojistik merkezimize bugün

Mersin’de bir yenisini eklemekten mutluluk duyuyoruz. Diyarbakır ve Erzurum’da
lojistik merkezi açarak toplam 13 depo ile
mağazalarımıza ürün tedariği sağlayacağız” dedi.

700 ŞUBEYE ULAŞTIK
Çiftçilerden alınan doğal ürünlerin,
uluslararası standartlarda işlenerek, halka
ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim
imkânı sunulduğunu belirten Poyraz,
“Başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanarak ilk
mağazasını 2017 yılında açtığımız, vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği
Kooperatif Market için yaptığımız değerlendirmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize işaret ettiği hedef doğrultusunda kısa sürede ülke genelinde
teşkilatlandık. Şu anda 67 il, 282 ilçede
700 marketimizle vatandaşlarımızı kaliteli
ve uygun fiyatlı gıdayla buluşturuyoruz.
Gayemiz, Kooperatif Market projesini
ülkemizin her köşesinde tüketicilerimizle
buluşturmak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 1.000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonu
ile mücadeledeki etkinliğimizi arttırmak
olacak” diye konuştu.
Açılışa katılan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertal Otçu da deponun hayırlı olması
temennisinde bulundu. Açılışın ardından
depoyu gezen Kaymakan Otçu, Genel
Müdür Poyraz’dan tesis ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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TARKİM Bitki Korumada
hedef iki katı ihracat
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin
Poyraz, şirketlerinden Tarkim
Bitki Korumanın ihracat pazarlarından Mısır, Katar, Gürcistan,
Suriye, Azerbaycan gibi ülkelerin yanına yeni ülkeler eklemek
üzere Ürdün, Yemen, Tunus,
Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika
ülkelerinde ruhsatlama çalışmalarına başladığını açıkladı.
Poyraz, “Tarkim olarak 2021 yılında üretim, satış, karlılık, yeni
ürün çeşidi gibi bütün rakamlarda rekorların kırıldığı bir yıl oldu.
Portföyümüze yeni pazarlar katarak 2022 yılında ihracatımızı
da 2021 yılına göre iki katına
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
“SPK’YA HALKA ARZ
BAŞVURUSU YAPTIK”
Yeni yapılacak son teknoloji fabrika yatırımını finanse etmek amacı ile 2021 yılı
içinde halka arz çalışmalarına başlanıldığını, Sermaye Piyasası Kuruluna(SPK)
başvuru yapıldığını ve kurul onayı beklendiğini vurgulayan Poyraz, 2022-2027
yılları arası stratejik planları kapsamında,
dışa bağımlılığı azaltarak ihracatı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

“HEDEFIMIZ IHRACATTA
ÖNDER FIRMA OLMAK”

Azerbaycan, Gürcistan’a ihracat yaptıklarını
belirterek, bir çok ülkede ruhsatlama çalışmalarına devam ederek ihracatta önder
firma olmayı hedeflediklerini ifade etti. Poyraz, “Tarkim, Türk çiftçisine sunduğu kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler yanında,
gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacı ile kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların yerinde azaltılmasını
ve tüm faaliyetlerinde insan sağlığı ve çevrenin korunmasını hedef edinerek, üretim ve
pazarlama faaliyetinde bulunan bir Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
bağlı ortaklığıdır” şeklinde konuştu.

“YENI YATIRIM

Tarkim Bitki Korumanın 2021 yılı faaliALANLARIYLA ILGILI
yetleri ve 2022 yılı hedeflerini Gazetemize
PLANLAMALAR
YAPIYORUZ”
değerlendiren Genel Müdür Poyraz, Mısır,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik
Tarkim Bitki Koruma çatısı altında yaArap Emirlikleri, Katar, Afganistan, Suriye, kın zamanda halk sağlığı ilaçları imalatı,

başta kolonya ve dezenfanktan olmak
üzere diğer kimya ürünleri imalatı satışı
ve pazarlaması faaliyetleri konusunda da
planlamalar yaptıklarını dile getiren Genel
Müdür Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Şirket, pazardaki bu gelişmelere proaktif bir şekilde yaklaşarak gerek Ar-Ge
ve Ür-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni
ürün geliştirme çabaları gerekse de potansiyel iş birlikleri ile pazarın zamanla
değişecek talep yapısına uyum sağlamaya
yönelik aksiyonlar almaktadır. 2021 yılında 22 adet yeni nesil bitki koruma ürünleri ruhsatı alınmış 2022 yılında 15-18 adet
daha ruhsat alınması planlanarak bitki
koruma ürün portföyünü 200 adet üzerine çıkarmayı hedeflemekteyiz.”

“EFDAL MARKAMIZLA
ÜRETIME BAŞLADIK”
Üretim tesislerinde günümüzün kalite
normlarına uygun şekilde, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) bitki
koruma ürünleri üretimi yaptıklarını dile
getiren Poyraz, “İşletmenin üretim kapasitesi 12.080 ton/yıl’dır. Şirket, Türkiye’nin
ekolojik yapısı ve bitkisel üretim çeşitliliğine uygun 164 adet zirai ilaç ruhsatını
portföyünde barındırmaktadır. Şirket,
‘EFDAL’ ana markasıyla üretime başlamıştır” diye konuştu. Poyraz, bu markayla
üretilen, satış ve pazarlaması yapılan bitki koruma ürünleri ile tarımsal üretimde
karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı
otlara karşı koruma sağlandığına dikkat
çekerek, “Yaygın bir satış ve dağıtım ağına
sahip olan Tarkim, 7 coğrafi bölgede bulunan profesyonel personeli ile başta 1615
adet Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere
diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine de hizmet vermektedir” dedi.

“AMACIMIZ ILK 500 SANAYI
KURULUŞU ARASINA
GIRMEK”
Tarkim Bitki Koruma Genel Müdürü
Mücahit Asalıoğlu, 2022 yılı hedeflerine
ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sermayedarı ve varlık sebebi Türk çiftçisi ve
Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları olan
Tarkim Bitki Koruma Sanayi A.Ş.’nin, 20222027 yılı vizyonu çerçevesinde sadece bitki
koruma ürünleri üreten bir fabrika değil
Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bir kimya
fabrikası olacaklarını ifade etti. Asalıoğlu,
Tarkim Bitki Koruma’nın hayata geçireceği
yeni fabrika yatırımıyla birlikte, 2027 yılında
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşundan biri olmayı hedeflediğini kaydetti.

TARKIM BITKI
KORUMA
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve
Ticaret A.Ş., 2009 yılında ortakları
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği ve Gübre Fabrikaları
Türk A.Ş. olmak üzere 16.000.000 TL
sermaye ile Manisa ilinde kuruldu.
Şirket, bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda
faaliyet göstermektedir. Tesis, 7.800
metrekare alanı kapalı olmak üzere
toplam 20.020 metrekare arazi üzerine kurulmuştur. Kapalı alanlarda
üretim tesisleri, herbisit, insektisit,
fungusit, bitki gelişim düzenleyicisi
ve sıvı ilaçlar ünitesi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, idari ve sosyal binalar
ile birlikte kalite ve Ar-Ge laboratuvarı bulunmaktadır.
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Tarım Krediden gübrede indirim
Tarım Kredi Kooperatifleri, döviz kurlarında yaşanan
artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak piyasayı çiftçi lehine
regüle etti.

T

arım Kredinin döviz fiyatlarının
dalgalandığı dönemde üreticinin
lehine uyguladığı fiyat politikasıyla gübrede ton başına 3.800 TL’ye
varan avantajlı fiyatlar oluştu. Ayrıca
döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasada gübre fiyatlarının indirilmesinin de önü açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Mevduatı” açıklaması sonrasında ise, özellikle
kimyevi gübrede daha önce sağlanan
3 bin 800 TL’ye ulaşan fiyat avantajına
ilave olarak 1100 TL’ye varan indirim
oldu.

ÇIFTÇI ILE DIRSEK
TEMASINDA
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,
158 yıllık tecrübesinden aldığı güçle
Anadolu’nun her köşesinde çiftçi ile
dirsek temasını sürdürürken, Merkez
ve 17 bölge birliği, 1.615 kooperatif,

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı: “İlkbahar sezonu öncesi damla sulama ve yaprak gübreleri ile yavaş salınımlı ürünlerde yapılan indirimin
yüksek verim için katkı sağlamasını temenni ediyor,
üreticilerimize yeni sezonda bereket dolu hasatlar
diliyoruz” diye konuştu.

G

ÜBRETAŞ tarafından, bitki beslemede önemli yer tutan yavaş
salınımlı gübreler ile damla sulama ve
yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu
öncesi ortalama yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.
GÜBRETAŞ’tan yapılan açıklamada, verim ve kalite parametrelerinin
artışına olumlu etki etmesi bakımından yüksek düzeyde önem taşıyan
ve başta örtü altı olmak üzere tarımsal üretimin her alanında kullanılan
damla sulama ve yaprak gübrelerinin,
temel bitki besleme ürünleri olarak tüketildiği belirtildi.
Üreticilerin önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan, özellikle örtü
altı yetiştiricilik ile meyve ve sebze ye-

tiştiriciliğinde yoğun olarak uygulanan
damla sulama ve yaprak gübrelerinin,
dengeli bir şekilde kullanılması halinde
verim ve kalite artışına katkı sağlayarak üreticilerin daha yüksek gelir elde
etmesine yardımcı olduğu ifade edilen
açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Damla sulama ve yaprak gübreleri ayrıca buğday başta olmak üzere
ayçiçeği, mısır, pamuk, şeker pancarı gibi önemli endüstriyel bitkilerin
beslenmesi amacıyla basınçlı sulama
sistemleriyle ve yapraktan da uygulanabilmektedir. Bu grup ürünler endüstriyel bitkilerde verimin yanı sıra
protein, hektolitre, yağ oranı, polar
gibi kalite parametrelerinin artışına
katkı sağlamaktadır. Yavaş salınımlı

200 hizmet bürosu, her biri kendi sektöründe öncü 19 şirketi ve 800 binden
fazla ortağı ile Türkiye’nin en büyük
çiftçi kuruluşu olarak faaliyetlerini
sürdürüyor.

KIMYEVI GÜBREDE
1.100 TL INDIRIM
Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı
piyasayı regüle eden Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin yanında olduğunu ve ülkenin gıda güvenliğine verdiği
önemi göstermek üzere 25 Aralık itibariyle kimyevi gübrelerde ton başına
1.100 TL’ye varan, yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 oranında
indirim yaptı.
Bu indirimli fiyatlar ile çiftçilerin
maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda
verimliliğin ve kalitenin arttırılarak
tarımsal üretimin sürdürülebilmesi
hedeflendi.

ortalama yüzde
20 indirim yaptı
gübreler ise azot kaybını azaltarak birim başına
tüketilen gübre miktarı ve üretici maliyetlerini
düşürmektedir.”
Açıklamada, bitki beslemede önemli yer tutan
yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ilkbahar sezonu öncesi yapılan
ortalama yüzde 20 indirimin, bitki besleme maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı aktarıldı.

“SINIRLI TARIM
ALANLARINDAN DAHA FAZLA
ÜRÜN ELDE ETMEK IÇIN VERIM
VE KALITEYI ARTIRMAK
GEREKIYOR”
Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, ülke tarımında verimliliği artırmak için çalışan GÜBRETAŞ’ın, özellikle son 5 yılda bu misyonunu
daha etkin hale getirerek arazide gözlem ve
reçetelendirme çalışmalarını yaygınlaştırdığını
belirtti.
Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan her noktasında model üretim alanları kurarak üretici-

lere yerinde örnek uygulamalar ile bitki beslemeden sağladıkları faydayı artırmaları için
danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını
ifade eden Yumaklı, “GÜBRETAŞ’ın bilinçli
tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamındaki
model alan uygulamalarında yapılan hasatlarda tespit edilen en önemli hususlardan biri de
damla sulama ve yaprak gübreleri ile oluşturulan etkili bitki besleme programlarından yüksek
verim alınabilmesi oldu.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konu olduğunu
çünkü sınırlı tarım alanlarından daha fazla
ürün elde etmek için verim ve kaliteyi artırmak
gerektiğini kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti:
“Bunu başardığımızda ülkemizin gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılarken, aynı zamanda
çiftçilerimizin tarımdan elde ettikleri gelirin
de yükselmesine katkı sağlanmış olacaktır.
Bu vesileyle ilkbahar sezonu öncesi damla
sulama ve yaprak gübreleri ile yavaş salınımlı ürünlerde yapılan indirimin yüksek
verim için katkı sağlamasını temenni ediyor,
üreticilerimize yeni sezonda bereket dolu
hasatlar diliyoruz.”
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Kooperatif Marketin 700’üncü
şubesi Gaziantep’te açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Kooperatif Market ülke genelindeki 700’üncü, toptan ve perakende alışveriş imkânı sunduğu KoopGross Mağazalarının 3. şubesini Gaziantep Şahinbey’de açtı.

K

aliteli gıdayı uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırmak için hizmet ağını
günden güne büyüten Tarım Kredi
Kooperatif Market, KoopGross formatındaki üçüncü ülke genelindeki 700’üncü
mağazasını Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Güneykent Mahallesi’nde açtı.
Açılış törenine, Şahinbey Kaymakamı
Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer
Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut
Arpa, Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa

Aslan, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Bölge Müdür Yardımcıları Hasan Şentürk,
Mustafa Taşkın, Tarım Kredi Pazarlama ve
Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali
Yıldırım, kooperatif ve şirket yöneticileri ile
çok sayıda davetli katıldı.

“ALTYAPIMIZI HER
GEÇEN GÜN DAHA DA
GÜÇLENDIRIYORUZ”
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, açılışta

yaptığı konuşmada Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu
olduğunu vurguladı.
Tarım Kredinin 17 bölge birliği, 1615
kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 19 iştirakinden oluşan yapılanmasıyla çiftçinin hizmetinde olduğunu ifade eden Arpa, “Tüm
dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de
de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken diğer taraftan da tüketicinin
yanında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olmada yapılanmasını hızlı bir
şekilde geliştirerek dönüştürüyor. Açtığımız

lojistik merkezleri ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerle ülke genelindeki altyapımızı
her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu
anlamda ilk mağazasını 2017 yılında açtığımız Kooperatif Marketin bugün burada
700’üncü şubesini açıyoruz.” dedi.

“HEDEF ÜLKE GENELINDE
1.000 MAĞAZA”
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik
A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım
ise 5 yıllık strateji planı hazırladıklarını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 500 market hedefine kısa
sürede ulaştıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
“Türkiye genelinde 13 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açıldı. 2022’nin ilk çeyreğinde 1.000 adet
mağaza sayısına ulaşarak, Türkiye geneline
yaygın 13 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Girdi maliyetlerinde
de bir indirim olması normaldir. Tarım
Kredi olarak vatandaşlarımızın yanında
yer almak için girdi fiyatlarında indirim
olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız
çalışmayla beraber yüzde 30’a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık. Fiyatlar
yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda
tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk
hareketi yaparak da piyasayı regüle ettik.”
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170 milyon liralık ürün alımı yaptı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürün alımları
ve Kooperatif Marketler
aracılığıyla çiftçilerin el
emeği ürünleri tüketicilerin sofrasına getirmeye
devam ediyor. Balıkesir
Bölge Birliği bağlı birim
kooperatifler aracılığıyla
2021 yılında üreticilerden
170 milyon liralık ürün alımı yaptı.

T

ürkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri üretici
ile tüketici arasında köprü vazifesi
görüyor. Tarımsal üretimin her alanında
çiftçilerin yanında yer alan Tarım Kredi
Kooperatifleri girdi tedariği yanında, hasat
sonrası ürün değerlendirme çalışmalarıyla
da üreticilere destek oluyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir
Bölge Birliği tarafından çiftçilerden zeytin,
hububat, sebze ve meyve grubundaki ürün
alımlarında 2021 yılında yaklaşık 170 milyon TL bedelle ürün alımı yapıldı.

“82 BIN TONUN
ÜZERINDE ÜRÜN ALIMI
YAPILDI”
Balıkesir Bölge Birliği faaliyet alanında
yer alan kooperatiflerin tarımsal üretim

açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, “2021 yılında ortaklarımızdan
ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamın-

da 82 bin tonun üzerinde, yaklaşık 170 milyon
TL tutarında ürün aldık.
Her yıl olduğu gibi bu yıl
da üreticimizi piyasada
rahatlattık. Bundan sonraki yıllarda da daha fazla
gayretle yine üreticimizin
yanında olacağız” dedi.
Bölgede zeytin alımlarının devam ettiğini
kaydeden Eyice, “2021
yılında yağlık ve sofralık
zeytin, dane mısır, buğday, arpa, salçalık domates, salçalık biber, beyaz
ayçekirdek, kabuklu ceviz, mısır slajı, ayçiçeği,
yaş sebze ve meyve ile
diğer kalemlerde bugüne kadar Tarım Kredi
Kooperatifleri 82 bin
tonun üzerinde ürününü alarak pazarladı. Bu
sayede üreticimize 170
milyon TL’nin üzerinde
gelir sağladı ve aracı kullanmadan üreticimizin
ürettiği ürünler birinci
elden tüketicimize ulaştırılmış oldu” şeklinde
konuştu.

OCAK 2022

Mersin’de
ilk kez
tatlı patates
hasadı yapıldı

Mersin’de, “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, kadın çiftçiler tarafından ilk kez yetiştirilen tatlı patateslerin
hasadı yapıldı. Hasat edilen ürünler Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
kalitesi ve güvencesiyle tüketicilerle buluşturulacak.

T

arım ve Orman Bakanlığının “Kadın
Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı” ile desteklenen “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında Mersin’de ilk kez tatlı patates
demonstrasyonu kuruldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede
yürütülen çalışmalarla Mersin Aydıncık ve
Mezitli İlçelerinde Nisan ayında ekimi yapılan
ve bölgeye uyum sağlayan tatlı patatese üreticilerin ilgisi yoğun oldu. Bölge için tarımsal bir
yenilik olan ve Mersin’de ilk kez yetiştiriciliği
yapılan tatlı patates deneme çalışmasına katılan kadın çiftçiler, yüksek verim aldı.

TARIM KREDI
GÜVENCESINDE
SOFRALARLA BULUŞACAK
Ekim döneminden hasat sonrasına kadar
tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerle
birlikte hareket eden Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri, “Tatlı Patatesin Şifası Kadı-
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nın Gücü İle Birleşiyor Projesi”nin paydaşları arasında yerini aldı. Mersin İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen
projeye destek veren Tarım Kredi Kooperatifleri üretilen patatesleri tüketicilerle buluşturacak.
Ürün alım çalışmalarıyla üreticiye nefes
olan Tarım Kredi Kooperatifleri, proje kapsamında Mezitli ilçesi Kuzucu Mahallesinde
kadın çiftçiler tarafından ekimi yapılan tatlı
patateslerin piyasaya sunulması için köprü
vazifesi görecek. Kadın çiftçiler tarafından hasat edilen tatlı patatesler, Mersin Bölge Birliği
faaliyet alanında yer alan Mezitli Tarım Kredi
Kooperatifi aracılığıyla alımı yapılarak, sayıları her geçen gün artan Kooperatif Marketler
yanında ülke çapında faaliyet gösteren zincir
marketlerin raflarında da satışa sunulacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tatlı patatesin Mersinli kadın çiftçiler için yeni bir gelir
kaynağı olmasını ve üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Yangından zarar gören
çiftçilere
tarımsal girdi temini
Mersin Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında Aydıncık Tarım
Kredi Kooperatifi aracılığıyla yangından hasar gören çiftçilere
tarımsal girdi temininde bulunuldu.

A

ydıncık ve Silifke’de meydana
gelen orman yangınlarından
etkilenen çiftçilere Aydıncık Tarım
Kredi Kooperatifi aracılığıyla fidan,
tohum, damlama ekipmanları, gübre, plastik örtü gibi girdiler dağıtıldı.
Aydıncık ve Silifke’de gerçekleşen
organizasyona Mersin Valisi Ali İh-

san Su, Tarım Kredi Mersin Bölge
Müdürü İsa Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan,
Aydıncık Kaymakamı Muhammet
Kılıçaslan, Mersin Bölge Birliği ve
kooperatif yetkilileri dışında çok
sayıda davetli katıldı.
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Tarım Kredi, Kooperatif Market ve ürün alım faaliyetleriyle tarladaki ürünü tüketiciyle

Kooperatif Market piyasa r
Döviz kurundaki düşüş sonrası harekete geçen Tarım Kredi Kooperatif Market, piyasayı regüle etme
görevinin gereğini yaparak, temel
gıda ürünlerinde fiyat indirimine
gitti. Ürün fiyatları yukarı doğru çıkarken fiyatlarını aşağıda tutarak
regülasyona öncülük eden Kooperatif Market, döviz kurundaki düşüş sonrası da fiyatlarını ilk olarak
indirerek piyasayı dengeledi.

T

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr.
Fahrettin Poyraz, Kooperatif Market, fiyat indirimleri,
ürün alımları ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini değerlendirdi. Ürün alım ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini
kuraklık ve pandemi koşulları altında aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken Poyraz, “Ürün alım çalışmalarıyla üreticiye nefes olan Tarım Kredi, 2021 yılı hedefi
olan 3.7 milyar TL’ye yaklaştı.” dedi.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, tarım kooperatifçiliğinde Türkiye’de akla gelen ilk kurum olduğunu vurgulayan Poyraz, “Bunun öncelikli sebebi 158 yıllık tecrübemiz, sonra da Anadolu’nun her köşesinde çiftçimiz
ile sürekli dirsek temasında olmamızdır. Tarım Kredi
olarak, Merkez ve 17 bölge birliğimiz, 1.615 kooperatifimiz, 200 hizmet büromuz, her biri kendi sektöründe öncü 19 şirketimiz ve 800 binden fazla ortağımız ile
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşuyuz” diye konuştu.

“FIYATLARIMIZA YÜZDE 30’A
VARAN INDIRIM YANSITTIK”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Mevduat” sistemini açıklamasının ardından
döviz kurlarında yaşanan gerilemeyi hızlı bir şekilde
ürün fiyatlarına yansıttıklarını kaydeden Poyraz, “Girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeksizin fiyatları
aşağı çektik. Yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30’a
varan indirimli fiyatlarla ürün satışı yapmaya başladık”

dedi. Poyraz, son üç ayda döviz kurlarında spekülatif
bir artış yaşandığını hatırlatarak, “Bu aslında Türkiye
gerçeklerinde olmayan suni bir yükselişti. Buna bağlı
olarak girdi fiyatlarındaki artışa bağlı olarak gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı.” diye konuştu.

Üstelik girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden
bu yansıtmayı yaparak, piyasada da öncü olduk. Regülasyon görevimizi yerine getirdik. Yaptığımız ilk çalışmayla beraber yüzde 30’a varan indirimlerimiz etiketlerimizde görülebilir” ifadelerini kullandı.

“İNDIRIMI GIRDI FIYATLARINI
BEKLEMEDEN YAPTIK”

“PIYASAYA ÖNCÜLÜK ETTIK”

Döviz kurlarındaki geri çekilmeye işaret eden Poyraz,
“Kurdaki düşüşün ardından girdi maliyetlerinde indirim olması normaldir. Biz de Tarım Kredi Kooperatif
Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak
üzere indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık.

Genel Müdür Poyraz, Kooperatif Marketin piyasayı
regüle etme görevi olduğunu belirterek, “Ürün fiyatları
yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık. Fiyatlarımızı aşağı
indirirken aksiyon alarak ilk indirimi yaptık ve piyasaya
öncülük ettik.” dedi. Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini
vurgulayan Poyraz, konunun sosyal sorumluluk boyutuna dikkat çekti.

“İNDIRIMLERIMIZ DEVAM EDECEK”
Bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu
gibi birçok üründe indirim yaptıklarını kaydeden Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, diğer ürün gruplarındaki çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi;
“Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet
kağıtlarında yüzde 30’a yakın indirim yaptık. Temel
ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum
ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim
yapmak zorunda kalacak.”
Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam
ettiklerini söyleyen Poyraz, piyasayı regüle etmek üzere patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını da
belirtti.
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regülasyonuna öncülük etti
2020’DE 2,3 MILYAR TL’LIK REKOR
ÜRÜN ALIMI
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince yürütülen ürün
değerlendirme faaliyetlerine de değinen Genel Müdür
Poyraz, “Geçtiğimiz yıl içinde Tarım Kredi Kooperatifleri; ürün alım faaliyetleri kapsamında; 413 milyon TL
bedelle 208 bin ton yaş meyve-sebze başta olmak üzere
tüm ürünler dahil toplamda 2 milyar 340 milyon TL bedelle 1 milyon 116 bin ton rekor ürün alımı yaptı” dedi.

“ÜRÜN ALIM HEDEFIMIZ 2021’DE
TOPLAM 3.7 MILYAR TL”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü
Dr. Fahrettin POYRAZ

Hasat sezonu itibariyle arpa, buğday, ayçıçeği, badem,
bakliyat ve çeltik gibi ürünlerde alımlar sona ererken, dane
mısır, silajlık mısır, zeytin, susam, çiğ süt, Antep fıstığı ve
yaş meyve-sebze gibi ürünlerde alımların devam ettiğini
vurgulayan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaptığı ürün alım çalışmaları, tarımsal üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından
bir denge unsuru oluyor. Diğer faaliyetlerde olduğu gibi
ürün alım faaliyetlerinde de özel sektörle rekabet etmek
değil, tam tersine işbirliği halinde olduğumuz sanayicinin
arz güvenliğini sağlamak ve dolayısıyla da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Ürün alımlarını yıldan yıla artırarak devam eden
Tarım Kredi, 2021 yılı için belirlediği 1,5 milyar TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 3,7 milyar liralık ürün
alım hedefine de yaklaştık.”
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, ürün alım faaliyet-

leri kapsamında Aralık sonu itibariyle; 720 milyon TL bedelle 295 bin ton arpa, 420 milyon TL bedelle 160 bin ton
buğday, 385 milyon TL bedelle 130 bin bin ton yaş meyve-sebze, 480 milyon TL bedelle 255 bin ton mısır, 560 milyon TL bedelle 105 bin ton ayçiçeği, 145 milyon TL bedelle
20 bin ton bakliyat olmak üzere tüm ürünler dahil edildiğinde toplamda 3 milyar 210 milyon TL bedelle 1 milyon
100 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“SÖZLEŞMELI ÜRETIMIN PAYI ARTTI”
Çiftçinin hasat dönemi başta olmak üzere her zaman
yanında yer aldıklarını dile getiren Poyraz, ürün alımlarındaki sözleşmeli üretim payını ve ürün çeşitliğini daha
da arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredinin yıldan yıla hacmi artarak devam eden
sözleşmeli üretim faaliyetleri kapsamında 2021 yılı üretim
döneminde bölge birlikleri tarafından alımı yapılan tarımsal ürünlerde ağırlıklı olarak sözleşmeli üretim modeli
ile üretilen ürünlere öncelik verdiklerini ifade etti.
Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2021 yılında sözleşmeli üretim kapsamında, 700 bin ton ürünü 1,5 milyar
TL bedelle üreticilerden almayı hedeflediğini hatırlatarak,
“Sözleşmeli üretim modeliyle Aralık sonu itibariyle 54 ilde
377 kooperatif ile 838 bin dekar alan ve 7 bin 100 üretici ile
sözleşmeli üretim yapıldı. Çiftçilerimiz ile yapılan sözleşmeli üretim faaliyetleri, planlı üretim ve ihtiyaç duyulan tarımsal girdilerin doğru zamanda tedarik edilebilmesi gibi avantajlar sağlamakla birlikte tüketicilerimiz açısında da ihtiyaç
duyulan ürünlerin istenen zamanda, uygun fiyat ve kalite
koşullarında temin edilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

“TÜKETICININ SOFRASINA KOOPERATIF MARKETLE ULAŞIYORUZ”

T

arım Kredi Kooperatif Marketin gıda ürünlerinde
yaşanan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve piyasada arz sıkıntısı yaşanılan ürünlerin tedariği amacıyla kurulduğunun altını çizen Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayram Ali
Yıldırım, “Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.
bünyesinde faaliyet gösteren ve çiftçinin ürününü tüketicinin sofrasına ulaştıran Kooperatif Marketlerin
vizyonu, kaliteli ve doğal ürünleri tüketici beklentisine uygun şekilde uzman market konseptinde vatandaşımıza sunmaktır” dedi.

ÜRETICI ILE TÜKETICI ARASINDA
KÖPRÜ VAZIFESI GÖRÜYORUZ
Üreticilerin hasat öncesi girdi tedariğini sağlamanın yanı sıra hasat sonrası da yanlarında olduklarını
vurgulayan Yıldırım, “Ürün değerlendirme faaliyetlerimize özellikle önem veriyoruz. Çiftçilerimizin pazar
kaygısı duymadan üretmeye devam etmeleri gerekli.
Öte yandan çiftçilerimizin el emeği ürünlerini aracısız ve uygun fiyatla tüketicilerimize ulaştırılması içinde görev yapıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprü
vazifesi görüyoruz” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ REKABET ETMEK DEĞIL”
Çiftçilerden alınan doğal ürünlerin, kuruma ait
tesislerde uluslararası standartlarda işlendiğini ifade eden Yıldırım, “Halka ekonomik, kaliteli ve doğal

gıda tüketim imkânı sunuyoruz. Bu tesislerin yanı
sıra piyasada düşük kapasitede çalışan sanayi işletmeleri ile de işbirliği yaparak yüksek standartlarda mamul madde haline getiriyoruz. Burada bir konunun
da altını çizmek isterim. Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere
ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüğümüz Kooperatif Marketlerin amacı, özel sektörle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya
tedariğini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“FIYAT REGÜLASYONUNU
AMAÇLIYORUZ”

ifade ettiği 1.000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine
kadar hizmete alarak gıda enflasyonu ile mücadeledeki etkinliğimizi arttırmak olacak. Kooperatif Market mağazalarımızda temel gıda, atıştırmalık, içecek,
şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler,
meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak
üzere satışa sunulan ürünlerin büyük çoğunluğu Tarım Krediye ait ürünlerden oluşuyor. Yerli ve kaliteli
ürünlerin hesaplı fiyatlarla satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatifleri, kamu kuruluşları
ve kadın kooperatifleri ürünleri de yer alıyor”

Genel Müdür Yıldırım, başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanarak ilk mağazasını 2017 yılında açan Kooperatif Marketlerin,
kısa sürede ülke genelinde hizmet ağını genişlettiğini
ve mağaza sayısının Aralık sonu itibariyle 67 il, 282
ilçede 700’e, lojistik merkezlerinin sayısının ise 13’e
ulaştığını ifade etti. Marketlerinde vatandaşı kaliteli
ve uygun fiyatlı gıdayla buluşturduklarına kaydeden
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü;

“HEDEFIMIZ 1000 KOOPERATIF
MARKET”
“Gayemiz, Kooperatif Market projesini ülkemizin
her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da

Tarım Kredi Pazarlama
ve Marketçilik A.Ş.
Genel Müdürü
Bayram Ali YILDIRIM
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Kivi üreticisinin yüzü
Tarım Krediyle gülüyor
Tarladan sofraya üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında yer
alan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ürün değerlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trabzon Bölge Birliği, 13 yıldan bu
yana sürdüğü kivi alımlarıyla üreticilerin yüzünü güldürüyor.

T

arım Kredi Kooperatifleri Trabzon
Bölge Birliği, Doğu Karadeniz’de kivi
alımına başladı.
Kivide şeker ölçümlerinin düzenli yapıldığını belirten Bölge Müdürü Osman Tomruk, “Artvin ve Rize’de kivi şeker oranı 6,5
düzeyine ulaşınca alımlara başladık. Bölge
Birliğimizin faaliyet alanında yer alan Artvin
ili Hopa ve Arhavi ilçeleri ile Rize iline bağlı
Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde
alım çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Ürün değerlendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Tomruk, “Tarım Kredi

Kooperatifleri olarak her zaman üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sadece üretimde değil, pazarlama noktasında
da üreticimizin yanındayız. 13 yıldır bölgede kivi alımı yapıyoruz. Bu kapsamda
düzenli şeker ölçümleri, kasa dağıtım ve
bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bu
yıl 513 ortağımızdan yaklaşık 758 ton
kivi alımı yaptık. Belirlenen taban fiyat
ile piyasada regülasyon yaparak üreticilerimize destek oluyoruz. Bol ve bereketli
bir alım olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Ödemiş Patatesi Tarım Kredi
güvencesiyle marketlerde yerini aldı
leri başta Kooperatif Market olmak üzere ulusal
zincir marketlere sevk ediyoruz. Özellikle baby
olarak bilinen küçük boylardaki patatesler tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor” dedi.
2019 yılında 208 ton patates alımı yaptıklarını
belirten Yeşilce, “Bu yıl alım miktarımız 700 tona
ulaştı. Bundan sonraki dönemlerde de artarak

Türkiye’nin patates ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı İzmir’in Ödemiş ilçesinde patates hasadının ardından üreticilerin ilk adresi yine Tarım Kredi Kooperatifleri
oldu. Çiftçilerin özenle yetiştirdiği meşhur Ödemiş patatesleri, Tarım Kredi güvencesiyle Kooperatif Market ve ulusal
zincir marketlerde tüketiciyle buluşacak.

S

arı rengi, lezzeti ve aromasıyla diğer
bölgelerdeki ürünlerden ayrılan ve coğrafi işaret tesciliyle korunan Ödemiş patatesinde kışlık hasadı devam ediyor. Tarım
Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği
faaliyet alanında yer alan Birgi Tarım
Kredi Kooperatifi de ürün değerlendirme

faaliyetleri kapsamında ortaklarından patates alımı yapıyor. Halk arasında Sarıkız
Ödemiş Patatesinin yöre çiftçisinin önemli
gelir kaynaklarından biri olduğunu kaydeden Birgi Tarım Kredi Kooperatif Müdürü
Selma Yeşilce, “Patates alımı ve paketleme
işlemlerimiz sürüyor. Aldığımız patates-

devam edecek. Üreticiyle tüketici arasında bir
nevi köprü görevi görüyoruz. Çiftçilerimiz pazar
kaygısı duymadan üretim yaparken, üreticilerimiz de fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden
sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişim sağlıyor. Üreticinin de tüketicinin de ilk adresi Tarım Kredi” diye
konuştu.
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Şanlıurfa Tarım Fuarında

15

HABER

Tarım Kredi standı büyük ilgi gördü
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 8. kez
kapılarını ziyaretçilere açtı.
Türkiye’nin en büyük çiftçi
ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri, fuarda iştirakleri ve Şanlıurfa Bölge Birliği ile yerini
aldı.

Ş

anlıurfa Fuar Merkezinde, 14 bin 500
metrekare kapalı alanda düzenlenen ve
bu yıl 8. kez kapılarını açan fuar, tarım
alet ve makineleri, doğru tarım teknikleri,
bitki besleme, gübreler, zirai ilaçlar, su ve sulama teknolojileri, canlı hayvan yetiştiriciliği,
hayvan sağlığı ve ilaçları, et ürünleri ve hayvansal gıdalar ile daha pek çok sektörü tek bir
çatıda buluşturdu.
Fuarın açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa
Bölge Müdürü Aytaç Onkun, Tarım ve Orman
İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Tarım Kredi
Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Müdür Yardımcıları Selçuk Sönmez, Mustafa Metin Doğan
ve Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik, Gübretaş, Tareks, Tarım
Kredi Yem ve İmece Plastik saha sorumluları,
bölge birliği ve kooperatif çalışanları katıldı.
Şanlıurfa başta olmak üzere Diyarbakır,
Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay,

Adana, Adıyaman ile diğer çevre illerden ve
ülke genelinden gelen misafirler Tarım Kredi
standına büyük ilgi gösterdi. Tarım Kredi Kooperatifleri standını ziyaret eden katılımcılar,
Tareks Tohumculuk, Tarım Kredi Yem, Bereket Sigorta ve Emeklilik şirketleri ve ürünlerini
tanıma fırsatı buldu.
Tarım Kredi standını ziyaret eden misafirlere Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun tarafından yapılan faaliyetler ile ilgili bilgi verildi.

Ankara Bölgede GÜBRETAŞ eğitim toplantısı düzenlendi
Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği ve GÜBRETAŞ A.Ş. iş birliğinde tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticileri
desteklemek amacıyla ziraat mühendislerine yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

A

nkara Bölge Birliğine bağlı birim kooperatiflerde görev yapan ziraat mühendisleri için
eğitim toplantısı yapıldı. Ankara Bölge Birliği ve
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ iş
birliğinde düzenlenen eğitimlerde katılımcılara tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticileri
desteklemek amacıyla gübreler, gübreleme, gübrelemenin verime etkileri ve gübreleme amaçlı toprak
örneklerinin nasıl alınacağı bilgileri verildi.
Ankara Bölge Birliği faaliyet alanında yer alan
Kastamonu, Çorum ve Ankara’da yapılan toplantılarda konuşan Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, üreticilere kaliteli, güvenilir gübreyi ulaştırmak ve teknik
konularda, GÜBRETAŞ ile birlikte gerekli her türlü
iş birliğinin yapıldığını söyledi.
GÜBRETAŞ Ankara Bölge Müdürü Burak Akçay, saha faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Altas
ise bitki besleme, yöresel ürünlerin gübreleme
programları ve toprak analizlerinin yorumlanması
konularında bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantıya, Bölge Birliği idarecileri ve kooperatif
personel ile GÜBRETAŞ çalışanları katıldı.
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Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi
yeni hizmet binası ve deposu açıldı
Mersin Bölge Birliğine bağlı
Düziçi Tarım Kredi Kooperatifinin yeni hizmet binası ve
deposu düzenlenen törenle
açıldı. Açılışa Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Celep de katıldı.

A

çılışa; Osmaniye Valisi
Dr. Erdinç Yılmaz, Düziçi
Kaymakamı Turgay İlhan,
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep, İnsan
Kaynakları Daire Başkanı Eyüp
Doğan, Mersin Bölge Müdürü İsa
Güler, Merkez Birliği Eğitim Müdürü Fatih Şahin, İnsan Kaynakları
Müdürü M. Fatih Aslan, Tarım ve
Orman İl Müdürü Recep Bulut,
Mersin Bölge Birliği ve kooperatif
yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep, açılışta
yaptığı konuşmada, Tarım Kredi
Kooperatiflerinin köklü bir kurum
olduğunu ifade ederek, “Tarım
Kredi Kooperatifleri ayni ve nakdi
yardımlarla her zaman ortaklarının yanında olmayı bir borç bilmiş,
kendini onların bir hizmetkârı olarak görmüştür.” dedi.

“TARIM KREDI YENI
BINASI ILE DAHA
ETKIN HIZMET
VERECEK”
Açılışta konuşan Vali Dr. Erdinç
Yılmaz da Tarım Kredi Kooperatiflerinin modern ve güzel bir binaya
kavuşmuş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bina-

nın yapılmasında emeği ve katkısı
olan herkese teşekkür etti. Vali Yılmaz şunları kaydetti; “Binamızın
hizmete girmesi, Düziçi ilçemizde
çiftçilerimize çok değerli katkılar verecek, hizmetin daha etkin
olmasına ve tarımın gelişmesine
de çok önemli katkı sağlayacaktır.
Binamızın hayırlı olmasını, çiftçilerimizin bereketli kazançlar sağlamasına vesile olmasını, işlerini
kolaylaştırmasını diliyorum.”

“ORTAKLARIMIZA
HER TÜRLÜ DESTEĞI
VERIYORUZ”
Mersin Bölge Müdürü İsa Güler ise Tarım Kredi Kooperatifleri
Mersin Bölge Birliği faaliyet alanında Osmaniye, Adana, Hatay ve
Mersin illerinin bulunduğunu belirterek, “Bu dört ilimizde toplam
107 birim kooperatifimiz, 7 hizmet
büromuzla ortaklarımıza her türlü
desteği veriyoruz.” dedi.
Güler, Düziçi Tarım Kredi Kooperatifinin de 30 köy ve 672 kayıtlı
çiftçiye hizmet verdiğini kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından
Düziçi Tarım Kredi Kooperatifinin
bin ton kapasiteli hizmet bölmeli
depo binasının açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Vali Yılmaz ve
protokol mensupları açılışın ardından binayı gezerek, bilgi aldı.

OCAK 2022

17

HABER

İhracatta Yükselen Yıldız, “İmece Plastik”
İmece Plastikin faaliyetlerini ve
2022 yılı hedeflerini değerlendiren
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Antalya fabrikamızda, CO-EX sera filmi
üretim teknolojisi ve artan kapasitemizin sağladığı avantaj ile Türk
çiftçisinin tanıdığı uzun yıllar güven
duyduğu İmece Plastik, elde ettiği başarıyı sadece yurt içinde değil
son yıllarda uluslararası pazarlarda
da sergilemektedir” diye konuştu.

İ

mece Plastikin tasarım, teknoloji ve üretimi bir araya getirme noktasındaki başarısıyla Antalya’dan dünyaya açıldığına
dikkat çeken Poyraz, “Faaliyette bulunduğu
8.500 metrekarelik kapalı olmak üzere toplam 25 bin metrekarelik tesiste, şirketimiz
bugün Türkiye’nin en kaliteli ve en güvenilir polietilen sera filmi üreticisi konumuna
ulaşmıştır.” dedi. Poyraz, ülkemizde 7 bölgede hizmet veren yurtdışında ise Avrupa,
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’ya
uzanan satış ağı ile kurulduğu günden bugüne sürekli gelişerek sektörde önemli bir
konuma ulaşan İmece Plastikin elde ettiği
başarılar ile de her zaman Türk çiftçisinin
yanında olduğunu kaydetti.

“MODERN SERACILIĞIN
GEREKLERINI YAPIYORUZ”
Genel Müdür Poyraz, İmece Plastik olarak modern seracılığın gerektirdiği 1218-24-36-60 ay süre garantili sera örtüsü,

ısı perdesi, mulch plastikler, solarizasyon
plastikleri, çileklik, karpuzluk, PE sulama
hortumu, silaj örtüleri, havuz plastikleri ve
endüstriyel ambalaj grupları üretimi yaptıklarını ifade etti. İmece Plastik’in Aksaray
fabrikasına ilişkin de bilgi veren Poyraz,
“2008 yılında toplam 40 bin metrekare
alanda 12 bin ton kapasite ile üretime başlayan TK Plastik, 2016 yılında İmece Plastik
A.Ş ile güçlerini İmece Plastik çatısı altında
birleştirdi. Türk çiftçisine tarımsal sulama
boruları üretmek için kaliteden ödün vermeden üretim ve ihracata dayalı bir şekilde büyümeyi kendine hedef haline getirdi.”
diye konuştu.

“KALITEDEN ASLA TAVIZ
VERMIYORUZ”
Genel Müdür Poyraz, ürünleri de kalite
standartlarından asla taviz vermeden her
geçen gün müşteri sayılarını arttırdıklarını
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“2010 yılı içerisinde TSE ürün belgesi ve
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesine sahip olduk. Makine parkurunda bulunan modern teknolojiye sahip üretim hatları sayesinde yüksek kaliteli tarımsal sulama
boruları ve ek parça üretimi orjinal hammadde kullanılarak yapılmaktadır. Ürün
yelpazemizde; yuvarlak damla sulama boruları, yağmurlama boruları, PE100 kangal
boruları, ek parça imalatları yer alıyor.”

“CARI AÇIĞA POZITIF
KATKI VERIYORUZ”
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, İmece Plastikin tarımsal film pazarında yüzde 20’lik bir paya sahip olduğuna dikkat
çekerek; “İmece Plastik A.Ş pazar payı ile
sektörde öncü konumunu sürdürmektedir.
Faaliyetlerimizi sürdürürken piyasada fiyat
oluşumuna katkı sağlamakta ithal mamül
ikamesi ürünleri ile ülkemizin cari açık
finansmanına pozitif katkı vermekteyiz.”

dedi. Sulama sistemleri iş kolunda tarımsal
film iş koluna kıyasla daha genç ve potansiyeli yüksek bir faaliyet alanı olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları söyledi;

“SULAMADA DA LIDER
FIRMA OLACAĞIZ”
“Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği(BASUSAD) verilerine göre Türkiye’de
6.3 milyar metreyi aşkın sulama borusu
potansiyeli bulunuyor. Ülkemizde de alt
yapı yatırımlarının artması ile basınçlı
sulama sistemleri giderek önem kazanmaktadır. Kapasite ve kalite hedeflerini
her geçen yıl arttıran İmece Plastik, sektörde lider markalardan olma yolunda
kendinden emin adımlarla hareket etmektedir. Önümüzdeki yıllarda yeni makine parkuru ile tarımsal film sektöründe
olduğu gibi tarımsal sulama alanında da
lider marka konumuna ulaşmayı hedeflemektedir.”

“Osmaneli Ayva Lokumu”Kooperatif Marketlerde
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: “Üreticimizden temin ettiğimiz ayvaları kooperatifimiz aracılığıyla lokuma çevirerek
Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği Tarım Kredi Kooperatiflerine teslim ediyoruz. Çok da beğeni topluyor.” dedi.

B

ilecik’in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen
ayvalardan üretilen coğrafi işaret tescilli lokumlar, pazar ağının genişlemesi sayesinde artık daha çok tüketiciye ulaşılıyor.
Sakarya Nehri’nden beslenen verimli
topraklarda yetiştirilen, Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’nde de geçen Osmaneli
ayvası, Beşevler köyünde 3 dönüm arazide
kurulan 450 metrekare kapalı alana sahip
tesiste lokuma dönüştürülüyor.
Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 22 üyesinin çalıştığı
tesiste, ilçede üretilen 6 bin ton ayvanın
yaklaşık yüzde 10’u işlenerek lokum haline
getiriliyor. Lokumların yüzde 5’i Katar’a ihraç ediliyor.
Yurt içinde de Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde satışa sunulması

ayva lokumunun bilinirliğini artırdı. Son
dönemde ürünün Avrupa’ya da ihraç edilmesi için adımlar atılıyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifinin bölge çiftçisine destek vermek üzere kurdukları yöresel ürün
imalat merkezi olduğunu söyledi.İlçede
yetişen ayvalardan yıllık 500-600 tonunun
Beşevler’deki tesiste işlendiğini belirten Şahin, “Üreticimizden temin ettiğimiz ayvaları kooperatifimiz aracılığıyla lokuma çevirerek Sayın Cumhurbaşkanımızın önem
verdiği Tarım Kredi Kooperatiflerine
teslim ediyoruz. Çok da beğeni topluyor.
Bugün Türkiye’nin her yerinde kooperatifimizin üretmiş olduğu ayva lokumu bulunuyor.” dedi.
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Tarım Kredi teknolojik altyapısını
geliştirmeye devam ediyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortakların kooperatif iş ve işlemlerinin daha
hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla teknolojik altyapısını iyileştiriyor. Merkez,
Bölge ve birim Kooperatiflerde üreticilerin ihtiyaçlarını daha etkin ve eksiksiz
olarak karşılayacak yazılımsal altyapı
hizmeti Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığınca yeni nesil teknolojinin sunduğu
olanaklarla güçlendiriliyor.

T

arım Kredi Kooperatiflerinin, ortaklarına daha etkin
ve verimli hizmet vermek, ortak/müşteri memnuniyetini sağlamak üzere başlattığı teknolojik altyapı dijital dönüşüm projesi tüm hızıyla sürüyor. Dijital Dönüşüm
Daire Başkanlığı ‘sürekli iyileştirme’ ilkesi ile hizmet verdiği
sistemlerinin performansını, iş sürekliliğini, güvenliğini ve
geliştirme hızını iyileştiriyor.

PERFORMANSTA “SÜREKLI
IYILEŞTIRME” ETKISI
Tarım Kredi Kooperatifleri ile çiftçi arasında bir köprü
oluşturan E-KOOP otomasyon sisteminin kullanım oranı
2021 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %20 artış
gösterdi. Kullanım oranındaki artışa rağmen yazılım sistemlerinde yapılan geliştirmelerle sık kullanılan ekranların cevap
verme sürelerinde de %30’un üzerinde iyileşme yaşandı. Bu
iyileşmeyle birim kooperatiflerin ortaklara daha hızlı hizmet
vermesi sağlandı.
Yoğunluğun yüksek olduğu 31 Ağustos ve 30 Eylül genel
vade tarihlerinde ve haftasında sistemlerde herhangi bir sorun yaşanmadan uygulamalar başarıyla hizmet sundu. Böylece, kurum ve ortakların hizmete ulaşmasında kesintisiz bir
performans yakalandı.

RAPORLAR ARTIK DAHA HIZLI
Tarım Kredi Kooperatiflerinde altyapısı geliştirilen E-KOOP
sistemindeki standart raporlama hizmeti, yeni teknolojiler ile
güncellenerek tüm testleri başarıyla yapılıp devreye alındı. Yeni
raporlama sistemi sayesinde; doğru veriye daha hızlı ve kolay
erişim sağlanarak iş gücü daha verimli kullanılabilecek. Ayrıca
kooperatif çalışanları ve ortakların, anlık bilgi takibi, interaktif
bilgilendirme ve raporlama süreçleri daha kolay sağlanacak.

TALEP ÇÖZME SÜRESINDE %36’LIK
IYILEŞME
Ortak ve çalışanların sistemden etkin şekilde faydalanması
için taleplerin çözüm süreleri de kısaltıldı. 2021 yılının ilk üç
ayına göre, açılmış bir talebin kapatılarak çözüme ulaşma süresi
%36 iyileştirildi. Kooperatiflerin herhangi bir talebine karşı alınan hızlı aksiyonlar, üreticilere kadar yansıyan bir iletişim ağını
sağlamlaştırdı.
Ekiplerin azami gayreti neticesinde hizmet kalitesi iyileşerek
sürdürülürken, iyileşen süreçler ve sistemler sayesinde bir ortağın kooperatifte bekleme süresi %10 ile %20 arasında azaltıldı.

TÜM ŞIFRELER ARTIK ‘KİMLİK’TE
Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen
KİMLİK uygulamasıyla uygulama kullanıcıları sistemlere
daha güvenli bir erişim sağlayacak. Uygulama, 2 faktörlü
doğrulama adımıyla oturum açılan sistemlerimizde ikinci
bir doğrulama adımı olarak kullanılacak ve güçlü bir güvenlik sağlayacak. KİMLİK uygulaması tarafından oluşturulan doğrulama kodu yalnızca belirli bir süre için aktif
olacak ve kullanıcılar herhangi bir ağ bağlantısına ihtiyaç
duymadan oturum açabilecekler. Geliştirilen bu uygulama

sayesinde SMS ile yapılan doğrulamalarda üçüncü sistemler nedeniyle yaşanan gecikme ve sorunlar ortadan kalkmış
olacak. Kullanıcılar herhangi bir ağ bağlantısı gerekmeden
sistemlerde oturum açarken ve teşkilatımıza da güvenli bir
sistem erişim imkanı sağlanacak.

ÇIFTÇILERIN GÖKYÜZÜNDEKI GÖZÜ
TARKİP
Dijital Dönüşüm Daire Başkanlığınca geliştirilen hassas
tarım mobil uygulaması TARKİP (Uydu Tarla Takip Sistemi) çiftçilerin gökyüzündeki gözü oldu.
TARKİP ile üreticiler, tarladaki ürünlerinin; gelişim, sağlık, stres, hastalık ve ilaç durumlarını mobil cihazlarında
takip edebilir, meydana gelebilecek riskleri tespit edebilir

ve farklı üretim dönemleri ile karşılaştırabilir duruma geldi.
Uygulama ile; ürün çeşidi, sezon ve fenolojik safhadan
bağımsız olarak ürünün tarlanın tümüne yayılmış konumsal durumuna göre verimlilik ve gelişim dağılımı tespit
edilebiliyor. Tarlanın her yerinde aynı homojenlikte dağılım, iyi kalite ve yüksek ürün hasadı yapabilmek için tarlanın neresinde nasıl bir farklılık olduğu izlenebiliyor. Son
güncelleme ile birlikte verimlilik hesaplama ve hafta bazlı
karşılaştırma gibi özelliklerin eklendiği uygulama yenilenen arayüzü sayesinde ortaklarımıza kullanım kolaylığı
sağlıyor. TARKİP uygulaması, KORBİS (Kooperatif Ortak
Bilgi Sistemi) mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak
sunulmakta olup, ortaklara birebir online zirai destek vermeye devam ediyor.

OCAK 2022

HABER

19

Kütahya, Mersin ve Gaziantep Bölge
Birliklerinde aday personel göreve başladı
Kütahya, Mersin ve Gaziantep Bölge Birliklerine bağlı kooperatiflerde ziraat mühendisi ve kooperatif görevlisi olarak istihdam edilen
aday personel, düzenlenen tebligat törenleriyle Tarım Kredi ailesine katıldı.

K

ütahya Bölge Birliğine bağlı birim
kooperatiflerde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aday personelin
atama yazıları yapılan törenle teslim edildi.
Bölge Birliği Özkan İnci Konferans salonunda düzenlenen törene, Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Kütahya
Bölge Müdürü Serhat Özübek, Bölge Müdür Yardımcıları Ali Mollaoğlu, Cengizhan
Er ve Nejla Karamanlı ile aday personel
katıldı.
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Kacır törende yaptığı konuşmada, “Türkiye‘nin en büyük çiftçi ailesine hoş geldiniz.
Çiftçilerimiz bizim varlık sebebimiz. Onlara güler yüzle hizmet etmek boynumuzun
borcu. Sizler de artık bu köklü kuruluşun
bir üyesisiniz, görevinizi layığıyla yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Size ve kurumumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum” dedi.
Aday personele görevlerinde başarı ve
kolaylıklar dileyen Bölge Müdürü Özübek
“Hizmet edeceğiniz kurum eli nasır tutmuş çiftçilerimizin kurduğu bir kuruluştur. Gece gündüz çalışarak çiftçilerimize
hizmet edeceğiz ve kurumumuzu daha da
ileri noktalara taşıyacağız. Sizlerden beklentimiz oldukça yüksek, kendinizi işinize
vererek çalışacağınıza ve kurumumuza artı

değer katacağınıza yürekten inanıyorum.”
diye konuştu.
Konuşmaların ardından tebligatları takdim edilen aday personel, 3 gün sürecek
oryantasyon eğitiminin ardından kooperatiflerdeki görevlerine başlayacak.

MERSİN BÖLGE
Mersin Bölge Birliğine bağlı birim kooperatiflerde kooperatif görevlisi ve ziraat
mühendisi kadroları için yapılan mülakatta başarılı olan aday personel düzenlenen
törenle Tarım Kredi ailesine katıldı. Bölge
Birliği hizmet binasında düzenlenen toplantıda törende aday personele atama yazıları tebliğ edildi.
Tebligat törenine Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Celep, Bölge Müdürü İsa Güler,
Bölge Müdür Yardımcıları Ebubekir Kurt
ve Ahmet Uğuz katıldı.
Aday personele görevlerinde başarı ve
kolaylıklar dileyen Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi Celep, “Türkiye’nin en büyük
çiftçi ailesi Tarım Krediye hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden beklentimiz oldukça yüksek.
Tecrübeli büyüklerinizden öğrenecekleriniz ve taze enerjinizle kurumumuza, ortaklarımıza, ülke tarımına çok büyük hizmetleriniz dokunacak. Yeni göreviniz hayırlı
olsun” dedi.

MERSİN

KÜTAHYA
GAZİANTEP BÖLGE

Gaziantep Bölge Birliğini ziyaret eden
Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Bölge Müdürü Mustafa Aslan’dan çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Gaziantep Bölge Birliğine bağlı birim

kooperatiflerde kooperatif görevlisi ve
ziraat mühendisi kadroları için yapılan
mülakatta başarılı olan aday personel için
düzenlenen tebligat törenine katılan Arpa,
çalışanlara yeni görevlerinde başarılar diledi.

GAZİANTEP
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Meslek liseliler, güneş enerjisiyle çalışan
kompost makinesi geliştirdi
Konya’daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri evsel
atıkların değerli toprağa dönüşümünü sağlayan modelle,
ödüle layık görüldü.
Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, daha önce ürettikleri evsel atıkların organik gübreye dönüşmesini sağlayan
elektrikli kompost makinesinin güneş enerjisiyle çalışan
modelini de geliştirdi.
Metal, Makine ve Otomasyon bölümlerinin ortak çalışmasıyla üretilen makine, içindeki çay posası, yumurta
kabukları, asitli olmayan meyvelerin kabukları, ağaç yaprakları, talaşlar, park ve bahçelerde kullanılan çimler gibi
malzemeleri, miktarına göre ortalama 2 haftalık bir periyot sonucunda gübreye dönüştürüyor.

Atıl tarım arazileri yeni projelerle
ekonomiye kazandırılacak

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında uygulanacak projeler sayesinde tarım arazilerinin daha etkin
kullanımıyla 2050’ye kadar ekonomiye toplam 6,7 milyar lira katkı
öngörülüyor. Kurutma Tesisleri Projesi ile ekonomiye 3,5 milyar
liradan fazla katma değer sağlanması hedefleniyor. Meyve Bahçesi
Tesisleri Projesi’nin 20-30 yıllık ekonomik verimlilik sonunda ülke
ekonomisine yaklaşık 1,7 milyar liralık fayda sağlaması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim alanında uyguladığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi
kapsamında atıl haldeki araziler üretime kazandırılarak ülke ekonomisine 2050’ye kadar 6 milyar 653 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Yeni yöntem, teknoloji ve kültürel uygulamaların
üreticilere ulaştırılması, tarımsal mekanizasyon kullanımının artırılması planlanan proje kapsamında, boş bırakılan atıl durumdaki
veya nadasa bırakılan araziler ile mevcut durumda işlemeli tarıma
uygun olmayan arazilerde, uygun üretim yöntemleri kullanılarak
tarımsal hasılanın artırılması amaçlanıyor.

Türkiye’de 41 yılın en kurak
2. tarım sezonu yaşandı
Türkiye’de su/tarım yılı yağış verilerine göre 2021, son 20 yılın en
kurak, 41 yılın ise 2. en kurak senesi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’de tarım sezonu yağışlarının azalmasına bağlı olarak kuraklık yaşanıyor. Türkiye’de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim
ile bir sonraki yılın 30 Eylül’üne kadar ki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor. Meteoroloji
Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de
sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yağışlar da azaldı.
Türkiye’de uzun yıllar su/tarım yılı yağışları ortalaması 574 milimetre olarak ölçülürken, 2021’de bu rakam 465,5 oldu. Ülkede 1981’den
sonra tarım sezonu yağışlarının en düşüğü 2001 yılında yaşandı. 2021
su/tarım yılı yağışları ise son 41 yılın en kurak 2. senesi olarak kaydedildi. 2021’de yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 19 azaldı.

2021 yılının “yükselen” 10 teknolojisi belirlendi
Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, 2021’in en
önemli 10 teknolojisi arasında iklim değişikliğiyle mücadele için
“dekarbonizasyon teknolojileri” ilk sırada yer alıyor. Bu teknolojiyi “kendi kendine gübrelenen bitkiler”, “hastalık teşhis eden
nefes sensörleri”, “eczanelerde isteğe bağlı ilaç üretimi” ve “5G ile
kablosuz şarj” izliyor. Gelişen diğer teknolojiler arasında “sağlıklı
yaşlanma için mühendislik”, “yeşil amonyak”, “ kablosuz biyosensörler”, “yerel üretim için 3D yazıcılar” ve “uzay tabanlı nesnelerin interneti” de bulunuyor. Ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele
konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için yarışırken, daha
düşük karbon ayak izi çözümleri sunan veya havadaki karbondioksidi emen çok sayıda teknolojinin hızla büyümesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
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İMECE PLUS
çiftçilerin yüzünü güldürecek
İmece Plastik sera örtüsünde ekonomik değeri yüksek, verim ve kazancı artıracak nitelikte katma değerli ürünler geliştiriyor.
Türk çiftçisinden aldığı güçle %100 yerli
sermaye ile kurulan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki İmece Plastik A.Ş tasarım,
teknoloji ve üretimi bir araya getirme noktasındaki başarısıyla 1989 yılından bu yana Antalya’dan tüm dünyaya hizmet veriyor. Şirket
bugün Türkiye’nin en kaliteli ve en güvenilir
Polietilen Sera filmi üreticisi konumuna ulaştı.
Seracılık; Kültür bitkilerinin mevsimleri dışında iklime bağlı olmaksızın, yapay gelişme
ortamı yaratılarak yetiştirilmesidir. Aynı zamanda örtü altı tarım, birim alandan daha fazla
mahsul alınmasını sağlayan bir tarımsal üretim
sistemidir. Ülkemizde örtü altı yetiştiricilik ekonomik anlamda olgunlaşmış, oldukça önemli

bir sektördür. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye örtü altı varlığı bakımından
dünyada ilk dört ülke arasında Avrupa’da ise
İspanya’nın ardından ikinci sırada yer almaktadır.” Ayrıca Türkiye’de 2019 yılında 31 milyon
ton sebze üretilmiştir. Bu üretimin 23,2 milyon
tonu açıkta, 7,8 milyon tonu örtü altında üretilmiştir. Oransal olarak Türkiye’de yetiştirilen
sebzenin yaklaşık %34’ü serada üretilmektedir.
Teknolojik gelişmelerle tarımda kullanılabilirliği giderek artan seracılık, ülkemizde
özellikle son 15 yılda büyük bir ivme ile büyümüştür. Sera alanlarının %85’i plastik örtü
materyalinden oluşmaktadır. Son teknoloji
ile üretilen Sera örtüsü altında yetişen sebze

İMECE PLUS Nedir?
Geliştirildiği özel formülasyon ile sera içerisinde kullanılan
zirai kimyasallara direnci daha yüksek, kalınlık olarak daha
ince dolayısıyla bitki gelişimi için gerekli olan PAR (Fotosentez
için gerekli) ışınımının örtüdeki geçirimi daha yüksek, termik
etkisi (erkencilik sağlama etkisi )daha yüksek, yağmur, dolu,
kar yükü gibi meteorolojik olaylara daha dayanıklı, mükemmel
verim artışı sağlayan yeni nesil bir sera üst örtü çeşididir.
İmece Plastik son yıllarda yatırım yaparak güçlendirdiği
laboratuvar alt yapısı ve Ar-Ge faaliyetleri ile bugün ülkemizde
önemli plastik film üreticileri arasında yer almaktadır.
Bilimin öncülüğünde çok katmanlı modern üretim
teknolojileri kullanarak ve özel formülasyonlar ile uluslararası
kalite standartlarında geliştirilen İmece Plastik ürünlerini,
Akdeniz Üniversitesi ile başlattıkları iş birliği projesiyle Ar-Ge
seralarında test edip onaylama sürecini devam ettirmektedir.
Proje kapsamında şu ana kadar alınan veriler ışığında sera
içi ortam mikro kliması, bitki gelişimi ile bitkisel üretimden
elde edilen verim üzerinde örtü malzemesinin içerdiği katkı
maddeleri ve özellikle film kalınlığının etkisi üzerine çok değerli
bilimsel veriler elde edildiği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.
Ülkemiz şartlarına ve bölgeye özel geliştirilmiş
formülasyonlarla üretilen ürünlerle, ülke tarımı ve çiftçinin
geleceği için katma değeri yüksek ürünler üretmektedir.
Kendi Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirdiği rekabetçi yeni ürünler
ile hem iç piyasada Tarım Kredi Kooperatif ortakları ve diğer
çiftçilerin sera plastik örtüsü ihtiyaçlarını karşılamak hem
de yurtdışı ülkelere ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı
sağlamaktadır.
İmece Plastik olarak en büyük hedef; çiftçimize en büyük
kazancı sağlamak, aynı alandaki serasından üstün teknolojili
örtü sayesinde daha yüksek verim elde etmesini sağlamak
olacaktır. Böylece hasılat başı maliyetler düşecek, karlılık ise
artacaktır.

ve meyveler, sağlıklı ve kaliteli ürünler olarak piyasaya sunulmaktadır.
Türkiye’de örtü altı üretim alanlarının
yaklaşık yüzde 94’ünde sebze, yüzde 6’sında
meyve üretimi gerçekleştirilmektedir. Örtü
altı sebze yetiştiriciliğinde türler karşılaştırıldığında en büyük payı yılda 4.083.681 kg
üretim ile (%49) domates almaktadır.
Başta fidecilik üretimi olmak üzere yüksek verimlilik talebini karşılamak için İmece
Plastik, entelektüel iş gücü ve Ar-Ge merkezini kullanarak bu ihtiyaca yönelik bir ürün
geliştirdi. Geliştirilen İMECE PLUS ithal
ikamesi ürün ile ülkemizin cari açık finansmanına pozitif katkı sağlayacaktır.

İmece Plastik, PLUS ürünü ile piyasadaki
mevcut sera üst örtülerine kıyasla ortalama
dönüm başına %10-30 oranında toplanan
mahsul verimini artırmayı hedeflemektedir.
Ayrıca çiftçi için mahsulünü pazara daha erken çıkartmasını sağlayacak bir ürün sunuyor. Bu erkenciliğin sonucunda da satış fiyatı
piyasaya kıyasla daha yüksek olacak, kısaca
çiftçi gelir artışı sağlayacaktır. İthal ikamesi
olarak satılan ürünlerin muadili olarak yerini alacak ürünün test işlemleri Akdeniz
Üniversitesi işbirliği ile yapılmaktadır. PLUS
ürün kullanılarak elde edilecek ortalama katma değer (brüt kazanç artışı) %30 ve üzeri
olması beklenmektedir.
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Hububatta Azotlu Gübreleme

Hububat yetiştiriciliğinde, kullanım zamanı yaklaşan azotlu gübrelerin verim artışının yanı sıra protein
miktarı, glüten, hektolitre ve bin dane ağırlığı gibi kalite kriterlerine olumlu etkisi büyüktür.
Buğday yetiştiriciliğinde kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar yapılan azotlu gübrelemeye üst gübreleme denilmektedir.
Üst gübreleme, iklim, bölge ve yağış faktörlerine bağlı
olarak Anadolu’nun genelinde kıraç arazilerde tek seferde, daha fazla yağış alan veya sulama imkanı bulunan bölgelerde ise iki seferde uygulama yapılabilmektedir. Ortalama yağış miktarı fazla olan ve izli ekimin
yaygınlaştığı Trakya bölgesinde üç uygulamaya kadar
gübreleme yapılabilmektedir.
Azot, diğer elementlere göre daha hızlı hareket etmesi
sebebiyle, buharlaşma ve yıkanmadan dolayı meydana
gelen kaybı yüksektir. Bu etkiyi en aza indirebilmek için
azotlu gübre tek sefer yerine parça parça verilmelidir.
Şartlar nedeniyle azotlu gübreleme tek seferde uygulanacaksa kardeşlenme dönemi sonu en uygun zaman
olacaktır.
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Azot kayıpları
Azotlu gübrelerde üreticiler için en düşündürücü konulardan bir tanesi de yıkanma ve buharlaşma yoluyla
gerçekleşen azot kaybıdır. Yağış önüne denk getirilemeyen azotlu gübrelerde amonyak gazı formunda atmosfere uçma, aşırı yağış durumunda ise yıkanma yoluyla pazara sunduğu bitki besleme paketleri, bol kardeşlenme, yüksek verim, yüksek gluten oranı ve kaliteli mahkaybolmaktadır.
sul için altyapı oluşturur.

Şekil 2’de kullanılan azotlu gübrelerde meydana gelen
kayıplarının nasıl olduğu belirtilmiştir.

Şekil 1: Buğdayın Gelişme Dönemi (gün)

Kardeşlenme dönemini tamamlayan bitkinin sağlıklı ve kayıpsız bir şekilde büyümeye devam edebilmesi için azot ihtiyacının en yoğun olduğu sapa kalkma
döneminden önce ikinci gübrelemenin de yapılması
gerekmektedir (Bkz. Şekil 1).
Gereğinden az azotlu gübre uygulaması verim kayıplarına yol açarken gereğinden fazla azotlu gübreleme ise
toprak üstü aksamda aşırı gelişmeyi teşvik edeceğinden
hububatta yatma sorunlarının yanı sıra bitkinin hastalıklara, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklılığı azalacaktır.
Gübreleme yapılırken yağış durumu, bitkinin gelişme dönemi ve toprak analizi sonuçları dikkate alınarak
doğru miktarlarda gübre kullanmaya özen gösterilmelidir.
Tablo 2: Kuru şartlar için örnek gübreleme programı:
DÖNEM
GÜBRE CİNSİ
KURU ŞARTLAR İÇİN
				 Kullanım miktarı (kg/da)
Kardeşleme Dönemi
Slowfert Süper İnci
15
(Ocak-Şubat-Mart)
Sapa Kalkma Dönemi Nitropower		 10
(Mart-Nisan)

Tablo 3: Sulama imkanının bulunduğu için örnek gübreleme programı:
DÖNEM
GÜBRE CİNSİ
				
Kardeşleme Dönemi Sonu
Slowfert Süper İnci
(Ocak-Şubat-Mart)
Sapa Kalkma Dönemi Başında
(Mart-Nisan)

Nitropower

SULU ŞARTLAR İÇİN
Kullanım miktarı (kg/da)
20
20		

Süper İnci gübresindeki
üreaz inhibitörü (NBPT),
ürenin erimesini geciktirip amonyum formuna
dönüşümü yavaşlatarak
amonyak
kayıplarının
önüne geçerken gübre
etkinliği ve ürün verimini artırır. SÜPER İNCİ
gübresi özellikle kurak
giden iklim koşullarında
çiftçinin yağış endişesini
ortadan kaldırmaktadır. Azotun daha verimli kullanılmasını sağlayarak, gübreleme maliyetlerini azaltır.

Hububatta Yaprak Gübrelemesi
Bütün bitkilerde olduğu gibi hububat yetiştiriciliğinde
de iz element içerikli gübrelemenin yapılması önem arz
etmektedir. Yaprak gübreleri özellikle yabancı ot, insektisit ve fungusit grubu ilaçlarla beraber kullanılabilir. Yaprak
gübreleri; ilaçların etkinliğini arttırır, bitkilere kullanılan
ilaçlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı mukavemet kazandırır. Ürünün verim ve kalite kriterleri üzerine
olumlu etki yapar.
Yapraktan gübreleme besin eksikliğinin geçici ve hızlı bir
şekilde karşılanması amacıyla yapılır. Yapraktan tek seferde yapılacak azotlu gübre uygulaması bitkinin saf madde
ihtiyacını karşılamakta yeterli olmayacaktır. Önerilen dozajların üzerinde kullanılan azotlu gübreler ise yapraklarda
yanma olarak adlandırılan olaya sebebiyet verebilecektir.
GÜBRETAŞ hububat bitkilerinin yapraktan beslenmesi amacıyla BALVEREN ve BOLVEREN markasıyla

Balveren Hububat Besleme Paketi
Koli içeriğinde, hububatın verim ve kalitesini
artırıcı olarak Bestgreen,
10.5.40+ME,
olumsuz
giden iklim şartları ve
kullanılan tarımsal ilaçlarının bitkiye olan etkisini
en aza indirmeyi sağlayan
Forceful Amino ve hücre
duvarlarının yapısında yer
alan kalsiyum içerikli Calsimagsi bulunmaktadır.
Bolveren Hububat Besleme Paketi
Koli içeriğinde, hububatın verim ve kalitesini artırıcı olarak 20.20.20+ME,
olumsuz giden iklim şartları ve kullanılan tarımsal
ilaçlarının bitkiye olan
etkisini en aza indirmeyi
sağlayan Forceful Amino
ve kardeşlenme döneminde bitkinin ihtiyacı olan
iz elementleri de içeren
Micro ve Dermin bulunmaktadır.
Verimli bir hasada ulaşmak için bu paketler haricinde hububata yapraktan, yağmurlama sulama ile veya
holderle birlikte UAN-32, P-Smart, Amino Asit, Çinko
5 Forte, Combi Plus ürünleri de kullanılabilir.
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