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Söğüt’te ilk külçe 2022 yılı 
sonunda dökülecek

Hem madencilik hem de tesis kurulum faaliyetleri 
devam eden Söğüt Altın Madeni Projesinde, tam 
kapasiteyle faaliyete geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton 
civarında altın üretilmesi hedefleniyor.  § 3’te

TARNET’in geliştirdiği ve hayata geçirdiği Türki-
ye’nin en yenilikçi ve sosyal projesi ATA (Akıllı Tarım 
Atölyeleri), Tarım Kredi Kooperatiflerinin vizyonu ile 
büyümeye devam ediyor. 

Akıllı Tarım Atölyeleriyle 
Türkiye’nin geleceğine yatırım

§ 21’de

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tareks 
Tohum, geliştirdiği yeni tohum çeşitleriyle çiftçilere 
hem yüksek verim hem de yüksek besin değerli 
mısır üretim imkânı sağlıyor.

Model üretimle
mısırda yüksek verim

§ 16’da

KOOPERATİF MARKET SAYISI
540’A ULAŞTI

Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat politikası 
ile gıda enflasyonuyla mücadelede etkin 
rol üstlenen Tarım Kredi Kooperatif Mar-
ket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın işaret ettiği 1.000 market hedefine 
emin adımlarla ilerliyor.

Hizmet ağını genişleten ve günde ortalama 
3-4 market açarak şube sayısını Ekim 2021 
sonu itibariyle 540’a çıkaran Kooperatif Mar-
ketler, aynı hızla devam ederek yılsonuna ka-
dar 700, 2022 yılının ilk çeyreğinde de 1.000 
market sayısına ulaşmayı hedefliyor. § 12’de

2022’nin 

İlk Çeyreğinde 

Hedef

1000 Şube
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Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredi 
Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ 
Maden Yatırımları AŞ’nin 3.5 mil-

yon onsluk altın rezervi bulduğu Bilecik’in 
Söğüt ilçesindeki maden sahasında incele-
me yaptı. Poyraz’a GÜBRETAŞ Maden Yatı-
rımları Genel Müdürü Halit Semih Demir-
can ve şirket yöneticileri de eşlik etti.

Poyraz, 2022 yılı içinde maden işletme 
faaliyetleri ile birlikte ilk faz tesis kurulumu 
gerçekleştirileceğini söyledi. 2022 yılının 
sonunda altın külçesini döküp Türk ekono-
misine kazandırmak istediklerini anlatan 
Poyraz, sözlerine şöyle devam etti;

“Şu anda GÜBRETAŞ Maden Yatırım-
ları A.Ş. altın madeni ruhsat sahasındayız. 
Burada aynı anda birkaç çalışma birden 
yapıyoruz. İfade edildiği üzere bir taraftan 
projelendirme çalışmaları yapıldı ve ta-
mamlandı. İnşallah biz önümüzdeki birkaç 
haftalık dönem zarfında ÇED raporu Bakan 
beyin onayına geldikten sonra da çalışmala-
rımızı hızlandıracağız.”

TESİS KURULUMU 
DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın imzasıyla acele kamulaştırma kararı 
çıkarılarak bölgedeki arazilerin mülkiyeti-
nin Hazineye devrinin sağlandığını, ardın-
dan tahsis çalışmalarının yapıldığını anla-
tan Poyraz, şöyle devam etti:

“Sırhoca Köyü ÇED sınırları içerisinde 
kalan bölgede 415 şahıs parseli kamulaştı-
rılacak. Bunları da birkaç hafta içinde bitir-
dikten sonra bizim tahminimiz önümüzde-
ki ay içinde burada hem madencilikle ilgili 
hem de tesis kurulumuna yönelik olarak ça-
lışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. 
Hedefimiz, bir taraftan tesis kurulumunu 
devam ettirirken bir taraftan maden işleme 
çalışmalarını yapmak. 3 faza ayırdığımız 
tesis kurulumunun ilk fazında zaten maki-
ne ekipman siparişlerinin bir kısmı verildi. 
Yılbaşı gibi ekipmanların tamamı geldikten 
sonra inşaat faaliyetlerine başlayıp 2022 yılı 

içinde ilk faz tesis kurulumu tamamlan-
dıktan sonra maden işleme çalışmalarını 
yapıp 2022 yılının sonu itibarıyla buradan 
çıkacak ilk altın külçemizi döküp Türk eko-
nomisine kazandırmak istiyoruz.”

BURASI ÖNEMLİ BİR 
KALDIRAÇ OLACAK

Poyraz, GÜBRETAŞ’ın şu anda tarım 
sektöründeki en önemli aktörlerinden biri 
olduğunu belirterek, “Buradan elde edilmiş 
olan değerin GÜBRETAŞ’a, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine, Türk çiftçisine ve tarım 
ekonomisine yansımasıyla Türk ekonomi-
sine çok ciddi katkılar sağlanması hedefle-
niyor. Burası önümüzdeki dönemde inşal-
lah bizim için önemli bir kaldıraç olacak. 
Bununla beraber Tarım Kredi Kooperatif-
leri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine bu-
radaki kaynağı ziyadesiyle yansıtma gayreti 
içinde olacağız.” dedi.

TÜRKİYE’NİN ALTIN 
ÜRETİMİNE YÜZDE 15 KATKI
Poyraz, sahadan çıkarılacak altının mik-

tarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:
“Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazda-

ki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite 
çalışmaya başladığımızda şu anki planlama-
mıza göre yaklaşık yıllık 6 ile 7 ton arasında 
bir üretim kapasitesi hedefleniyor. Türki-
ye’de 2020 yılı rakamlarıyla yıllık 42 ton ci-
varında altın üretimi olduğunu düşünürsek 
o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki 
çalışmalarımızla yüzde 15 oranında katkı 
sağlamış olacağız.”

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Ge-
nel Müdürü Halit Semih Demircan da 
ÇED raporu ve diğer prosedürlerin tamam-
lanmasından kısa süre sonra tesis inşaat fa-
aliyetlerine geçileceğini belirterek, “Hedefi-
miz 2022 yılı sonuna kadar altın üretimini 
gerçekleştirmek.” dedi. 

Söğüt’te ilk külçe 2022 yılı sonunda dökülecekSöğüt’te ilk külçe 2022 yılı sonunda dökülecek
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, 
Söğüt Altın Madeni Projesi’nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Hem madencilik hem de tesis kurulumu faaliyetlerinin de-
vam ettiğini belirten Poyraz, “Tesisimiz tam kapasiteyle çalışmaya geçtiğinde burada yaklaşık yıllık 6 ile 7 ton arasında altın üretmeyi 
hedefliyoruz. İlk altın külçemizi ise 2022 sonunda dökeceğiz” dedi.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, TRT Radyo 1 kanalında Yerli ve Milli adlı programın 
canlı yayınına katıldı.

Programın başlangıcında Tarım Kredi 
Kooperatifleri hakkında genel bilgi 
veren Genel Müdür Poyraz, çiftçilerin 

ihtiyaç duydukları tüm tarımsal girdileri ayni 
ve yıllık sabit faizli kredilerle karşılandığını 
vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştirakleri ile 
ilgili de bilgi veren Poyraz, tarımsal girdilerde 
başta gübre olmak üzere, yem, teknolji, sigor-
ta, tohum, hayvancılık, lojistik, sulama sistem-
leri ve seracılık sektörlerinde lider konumda 
olan şirketleri ile birlikte Türk tarımı için çalış-
tıklarını kaydetti. Poyraz, ayrıca Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin piyasa regülasyonu görevini 
üstlendiğini ve şirketleriyle birlikte önemli bir 
misyona sahip olduklarını belirtti.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir taraftan 
üretime katkı sağlarken bir taraftan da çiftçi-
nin ürettiği ürünü pazara taşıması noktasın-
da sorumluluk aldığına dikkat çeken Poyraz 
şunları kaydetti:

“YIL SONUNA KADAR 
700 MARKET SAYISINA 

ULAŞACAĞIZ”
“Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bir ta-

raftan çiftçimizin ürününü değerinden alıp 
en uygun şekilde vatandaşlarımıza iletir-
ken aslında bir taraftan da pazarın talebini 
alarak bir sonraki dönem çiftçilerimizden 

bunu sözleşmeli üretim modeliyle ürettir-
me noktasında politika belirleyeceğiz. Bu 
anlamda da rol model olmak istiyoruz. Ko-
operatif marketlerde 540. şubemizi açtık. 
Yılsonuna kadar da 700 hedefini yakalayıp 
2022 yılının ilk aylarında da inşallah Cum-
hurbaşkanımızın açıkladığı bin rakamına 
ulaşacağız. Bir taraftan market sayılarımızı 
artırırken, bir taraftan da KoopGross dedi-
ğimiz büyük market yapılanmalarını oluş-
turacağız. Bakkallık yapan ve üyemiz olan 
vatandaşlarımıza da çiftçilerimizin ürünle-
rini doğrudan alıp bakkallarında satabile-
cekleri bir kanal oluşturacağız. 2017 yılın-
da yaklaşık 500 milyon TL civarında ürün 
alımı yaparken inşallah bu sene rakamımız 
3,5 milyar TL’yi geçmiş olacak. Market sa-
yımız artıkça çiftçilerimizden alacağımız 
ürün miktarı da artmış olacak.”

“719 ÜRÜN TARIM KREDİ 
MARKASI TAŞIYOR”

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatif Marketle-
rinde satılan ürünlerin 719 tanesinin kendi 
markalarıyla satışa sunulduğunu belirterek; 
bu rakamı zamanla artırmayı hedeflediklerini 
ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak dijital 
bir platform kurmayı planladıklarını ifade etti.

Tarım Kredi Kooperatif Market olarak 
franchising sistemine de geçmeyi planladık-

larını belirten Poyraz, “Market faaliyetlerine 
devam eden esnafımıza biz Kooperatif Mar-
ketin tabelasını asıp, ürünlerini biz vererek 
varlıklarına devam ettirme noktasında bir 
alternatif kanal oluşturacağız.” dedi.

“AKILLI TARIM ATÖLYELERİ 
İLE ÇOCUKLARA EĞİTİM 

VERİYORUZ”
Poyraz, köyden kente göç sonrası ve şehir 

hayatındaki çocukların tarım ile bağları-
nın zayıfladığını vurgulayarak; Bu anlam-
da Akıllı Tarım Atölyeleri adında bir proje 
geliştirdiklerini, bu kapsamda hiç tarımı 
bilmeyen bir çocuğun bile bu eğitimle tarı-
mın temel dinamiklerini öğrenerek bunun 
üzerine bir teknoloji geliştirmesini hedefle-
diklerini söyledi.

“İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARINI TARIMSAL 

ALANA TAŞIYORUZ”
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak teknolo-

jiyi yakından takip ettiklerini belirten Poyraz, 
“Özellikle insansız hava araçlarındaki yaygın 
kullanımı tarımsal alana da taşımak istedik. 
Bir takım deneme üretimleri yaptık. Burada-
ki amacımız bu araçları kullanarak görüntü 
işleme teknikleriyle ürün analizi yapmak, 
ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri yapmak, 

tohum ve granül serpme dediğimiz bitki bes-
leme faaliyetlerinde bulunmak. Bu anlamda 
ciddi çalışmalar var. Başta çeltik, üzüm, arpa, 
buğday olmak üzere diğer meyveler üzerin-
de de zirai insansız hava araçları ile deneme 
faaliyetleri yapılıyor. Bu çalışmalarda ürün 
kayıplarında yüzde 3, su kullanımında yüzde 
90’a varan, ilaç kullanımında ise yüzde 30’a 
yakın ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Ayrıca ilaç 
kullanımı esnasında oluşacak zarar da bu sa-
yede önlenmiş oluyor.” dedi.

Akıllı traktör sistemine de değinen Poy-
raz, akıllı traktör sisteminde gerek tarlaların 
sürülmesi gerek çapalanması gerekse gübre 
atımı sırasında insan gücüne gerek kalma-
dığını vurgulayarak; ayrıca bu sistemin sa-
dece gündüz değil gece de çalışma imkanı 
sunduğunu ifade etti. Poyraz, akıllı traktör 
sisteminin deneme çalışmalarının bittiğini 
önümüzdeki aydan itibaren çiftçilerin kul-
lanımına sunulacağının da müjdesini verdi.

Poyraz sözlerini şöyle tamamladı: “Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak bir elimizle üreti-
cinin elini tutarken diğer elimiz tüketicidedir. 
Şu anki organizasyon yapımızla tohumdan 
başlayarak sofraya kadarki tüm değerler zin-
cirinin her bir aşamasında bazen tek başımıza 
bazen de paydaşlarımızla birlikte sorumluk 
almaktan kaçınmayacağız.”

Poyraz, TRT Radyo 1’e 
konuk oldu
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ooperatiflerin alt yapısını ve hizmet 
kapasitesini güçlendirme çalışmaları 
kapsamında Tekirdağ Bölge Birliğine 
bağlı Kandamış ve Kaşıkçı Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin yeni hizmet binaları, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Davut Arpa, Pazarlama 
Daire Başkanı İlyas Kılıç, Tekirdağ Bölge 
Müdürü Nedim Nar’ın katıldığı törenle 
hizmete açıldı. Törene, Tekirdağ Tarım 
ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Hay-
rabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Hay-
rabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Uzunlar, bölge birliği ve ko-
operatif yetkilileri ile kooperatif ortakları 
iştirak etti.

Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa 
törende yaptığı konuşmada, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin Türkiye’nin en büyük 
çiftçi kuruluşu olduğunu vurgulayarak; 
“Tarım Kredi Kooperatifleri olarak Mer-
kez Birliği, 17 Bölge Birliği, bin 615 koope-
ratifi, yaklaşık 19 iştiraki ile ülke tarımına 
ve çiftçimize hizmet ediyoruz. Çiftçimizin 
ihtiyacı olan tohumdan gübreye, bitki bes-
leme ve bitki koruma ürünlerinden yeme, 
tarım alet ve makinadan sulama sistemle-
rine kadar tüm girdiler, Tarım Kredi şir-
ketlerince sağlanıyor.” dedi.

Çiftçiye hizmet noktasında var güçle-

riyle çalıştıklarını ifade eden Arpa, şunları 
kaydetti: “Amacımız, ülke tarımını daha 
iyiye götürmek, çiftçimize hizmetin en iyi-
sini vermek ve Tarım Kredi Kooperatiflerini 
daha güçlü hale getirmek. Bu doğrultuda 
kooperatiflerimizin alt yapısını ve hizmet 
kapasitesini güçlendirmek için gerekli çalış-
maları yapıyoruz.”

Tarım Kredinin her daim çiftçinin ya-
nında yer aldığını belirten Arpa, “Çiftçileri-
mizin her türlü girdilerini kaliteli ve uygun 
fiyatlı temin ederken; ürettikleri ürünleri de 

değerinde alarak çiftçimize destek oluyoruz. 
Alınan ürünleri aynı zamanda Kooperatif 
Marketlerimiz sayesinde tüketiciyle buluş-
turuyoruz. Üretici ve tüketici arsında köprü 
vazifesi görüyoruz.” şeklinde konuştu.

KOOPERATİFLERİN 
HİZMET KAPASİTESİ 

YÜKSELDİ
16 dönüm arsa üzerine kurulan Kan-

damış Tarım Kredi Kooperatifinin yeni 

hizmet binasında 8 tonluk akaryakıt tan-
kı, 1500 ton kapasiteli depo ve lojman 
bulunuyor. 5 dönüm arsa üzerine kuru-
lan Kaşıkçı Tarım Kredi Kooperatifi yeni 
hizmet binasında ise 8 tonluk akaryakıt 
tankı ve 1500 ton kapasiteli depo yer alı-
yor.

Açılışların ardından Genel Müdür Yar-
dımcısı Davut Arpa ve beraberindeki he-
yet, Tekirdağ Bölge Birliğini ziyaret ede-
rek bölge çalışanları ile de bir araya geldi.

Tekirdağ Bölgede yeni hizmet 
binaları açıldı

K

Tekirdağ Bölge Birliğine bağ-
lı Kandamış ve Kaşıkçı Ta-
rım Kredi Kooperatiflerinin 
yeni hizmet binaları açıldı.

KANDAMIŞKANDAMIŞ

KAŞIKÇIKAŞIKÇI
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Türkiye’nin önemli çeltik üretim mer-
kezlerinden Samsun ve Sinop’ta Ta-
rım Kredi Kooperatiflerince ürün de-

ğerlendirme çalışmaları sürüyor.  İlk etapta 

Samsun Bölge Birliği faaliyet alanında yer 
alan kooperatif görevlileri bölgede yetiştiri-
len çeltiklerin ilk analizlerini yaparak, Tarım 
Kredi Birlik A.Ş.’nin Bafra’da bulunan çeltik 
işleme fabrikasına sevk ediyor. Tesiste işle-
nip paketlenen pirinçler Türkiye genelindeki 
kooperatif ve sayıları 500’ün üzerindeki Ta-
rım Kredi Kooperatif Marketler başta olmak 
üzere çeşitli kanallar vasıtasıyla tüketiciyle 
buluşuyor. 24 saatte 240 ton çeltiğin işlendi-
ği tesiste çiftçinin ürünü gerçek değerinden 
alınarak tüketiciye güvenilir ve yerli ürün 
tüketme imkanı sağlanıyor. Çeltik hasadının 
devam ettiği bölgede en büyük alıcı olan Ta-

rım Kredi Kooperatifleri, üreticinin de hasat 
sonrası ilk adresi oldu. 

SÖZLEŞMELİ ÜRETİMDE 
PRİM DESTEĞİ

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Böl-
ge Müdürü Erol Apaydın, çeltik alımları 
ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, 
“Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üreti-
min her safhasında üreticilerimizle birlikte 
hareket etmekteyiz. Diğer tüm ürün alım-
larında olduğu gibi çeltik alımında da ana 
misyonumuz üretici ve tüketici lehine fiyat 
istikrarı sağlamaktır. Pandemi döneminde 
tarımsal üretimin önemi bir kez daha orta-
ya çıktı. Ayrıca son dönemde çiftçiyi daha 
da zorlayan girdi maliyetlerindeki yüksekli-
ğe bir nebze de olsa çare olmak adına, çeltik 
alımında sözleşmeli üretim modelini uygu-
layarak kooperatiflerimizle sözleşme yapan 
ortaklarımıza ton başına 100 TL ilave prim 
ödüyoruz. Ayrıca tohumunu kooperatifleri-
mizden alan ve sözleşmesi bulunan ortakla-
rımıza ilaveten 50 TL de ton başına tohum 
primi ödüyoruz. Bu durumdan sözleşmeli 

ve kooperatif ortağı üreticilerimiz oldukça 
memnunlar. Önümüzdeki yıllarda çeltik 
alımlarımızı tabana daha fazla yayarak ih-
tiyacımızın tamamı için sözleşmeli üretim 
modelini uygulamak istiyoruz” dedi. 

MİLLİ VE YERLİ TOHUM 
ÇEŞİTLERİNE ÖNCELİK

Çiftçilerden aldıkları ürünleri işlenerek 
paketlenmek üzere Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri iştiraki Tarım Kredi Birlik’ 
in Bafra’da bulunan çeltik işleme tesislerine 
gönderdiklerini belirten Apaydın, “Fabrika-
mızda işlenen çeltik, kooperatiflerimizdeki 
satış reyonları, ulusal ve yerel market zincir-
leri, Milli Savunma Bakanlığı, Kredi Yurtlar 
Kurumu ve diğer çeşitli kurumlarla yapılan 
işbirlikleri aracılığıyla tüketicilerle buluşu-
yor” diye konuştu. Bu sayede üreticiden tüke-
ticiye köprü vazifesi de gördüklerini belirten 
Apaydın, alım sürecinde milli ve yerli tohum 
çeşitlerine öncelik verdiklerini söyledi.

Samsun Bölge Birliğine bağlı kooperatif-
lerce yürütülen çeltik alımlarının 2021 yı-
lında 20 bin tonu geçmesi hedefleniyor.

Samsun Bölgede çeltik alımları Samsun Bölgede çeltik alımları 
devam ediyordevam ediyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği faaliyet 
alanında yer alan Samsun ve Sinop illerindeki alım mer-
kezlerinde çeltik alımları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Akpınar, 

Krediler ve Finansman Daire Başkanı Veysel 
Tolga Atik ile birlikte Şanlıurfa Bölge Birliği-
ni ziyaret etti.

Bölge Müdürü Aytaç Onkun’dan faaliyetler 
hakkında bilgi alan Akpınar, Bölge Birliği per-
soneliyle de görüştü.

Akpınar ve beraberindekiler, Şanlıurfa Bölge 
Birliği faaliyet alanında yer alan Viranşehir, Kı-
zıltepe, Mardin Tarım Kredi Kooperatiflerini 
de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Akpınar’dan Genel Müdür Yardımcısı Akpınar’dan 
Şanlıurfa Bölgeye ziyaretŞanlıurfa Bölgeye ziyaret Türkiye Tarım Kredi Koo-

peratifleri Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Rıza Akpınar, 
Şanlıurfa Bölge Birliğine 
bağlı kooperatifleri ziyaret 
ederek, faaliyetleri yerinde 
inceledi.
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Türk tarımının öncü kuruluşu Tarım 
Kredi Kooperatifleri, gelişen tek-
nolojiyi yakından takip etmek ve 

ülke çiftçisine yenilikçi çözümler sunmak 
amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kap-
samda Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji 
şirketi TARNET, yaptığı iş birliği çalışmala-
rına bir yenisini daha ekledi. 

AselsanNet ile iş birliği protokolü imza-
layan TARNET’in geliştirdiği teknoloji ve 
ürünler, her iki kurumun sahip olduğu tec-
rübe ve birikim sayesinde daha verimli hale 
getirilerek uluslararası pazarlara taşınacak.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsa-
mında ilk fazda, TARNET’in geliştirdiği 
Otomatik Dümenleme Sistemi için Asel-
sanNET ve TARNET, Ar-Ge faaliyetleri ile 
ürünün saha testleri ve ticari süreçlerini bir-
likte yürütecek. Aynı zamanda TARNET’e 
ait Tarpet akaryakıt otomasyon sistemi ve 
AselsanNet’in geliştirdiği kamera güven-
lik sistemleri ile faaliyetlerine başlayacak 
iş birliği platformu, gelecek fazlarda kamu 
yararına yapılacak projelere yönelik ortak 
çalışmalar yürütecek.

PROTOKOL MİLLİ 
TEKNOLOJİ HAMLESİNE 

GÜÇ KATACAK
Son yıllarda başta ZİHA ve yerli akıllı 

traktör sistemi gibi projelerle dikkat çeken 
TARNET’in sürdürülebilir üretim yanında 
verim ve karlılığı arttırmak için çalıştığını 
kaydeden TARNET Genel Müdürü Hu-
zeyfe Yılmaz, “Alanında lider, ülkemizin 
iki güzide kurumunun bir araya gelerek, 
teknoloji ve bilişimin enerjisiyle Milli Tek-
noloji Hamlesi’ne güç vermeleri, istihdam 
oluşturmaları, ihracat yapmaları ve gerek 
tarımda gerekse muadil güncel katma de-
ğerli sektörlerde üretim ve Ar-Ge faaliyet-
leri gerçekleştirmeleri hedefini çok değerli 
buluyorum.” dedi.

Şirket olarak ASELSAN’ın desteğiyle 
bugünlere geldiklerini belirten AselsanNet 
Genel Müdürü İsmail Karahanise şunları 
kaydetti:

“Operasyonel faaliyetlerde edindiğimiz 
bu tecrübeyi farklı alanlarda kullanarak 
ülkemize katma değerli işler oluşturmayı 
hedefliyoruz. Bunların başında da tarım 
geliyor. Bu alanı verimli bir toprağa benze-
tiyorum. Bu iş birliği vesilesiyle doğru ya-
tırımları toprağı ekersek hasadını gelecek 
nesillerin alacağı işler ortaya çıkartabiliriz.”

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri tekno-
loji şirketi TARNET ile 
AselsanNet, iki şirke-
tin geliştirdiği ürün ve 
teknolojilerin veriminin 
yükseltilmesi ve ulusla-
rarası pazarlara kolay 
erişebilmesi amacıyla iş 
birliği yaptı.

İmece Plastik’ten ürüne 
özel sera plastiği

İmece Plastik’in, Akdeniz Üniversite-
si ile imzaladığı iş birliği protokolü 

kapsamında ziraai üretimde faaliyet 
gösteren Ziraat Fakültesinde inşa ettiği 
seraların 1.000 metrekarelik bölümünde 
domates fidesi dikimleri gerçekleştirildi. 

İmece Plastik Genel Müdür Yardımcı-
sı Fırat Turan, İşletme Müdürü Abdul-
lah Mehmet Berberoğlu, Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ve 
Ar-Ge ekibi ile seraları yerinde inceledi.

ÜRÜNE ÖZGÜ 
ÜRETİMLE YÜKSEK 

VERİM ELDE EDİLECEK
İmece Plastik Genel Müdür Yardımcısı 

Fırat Turan, üniversiteyle iş birliği içinde 
çalışmaktan mutluluk duyduklarını vurgu-
ladı. Tarım faaliyetlerine modern teknoloji 
ürünleriyle destek vermek istediklerini be-
lirten Turan, “Bu çalışmalarla bilimin ön-
cülüğünde modern üretim teknolojilerini 
kullanarak geliştirdiğimiz İmece Plastik 

ürünlerini daha da ilerletmeyi, ülkemizde 
dünya standartlarında ve üstünde tarım 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini destek-
lemeyi, çiftçimize yetiştiriciliğini yaptıkları 
ürüne özel tasarlanmış, ekonomik değeri 
yüksek, verim ve kazancını artıracak nite-
likte katma değerli ürünler sunmayı ve ta-
rımsal ihracatı desteklemeyi hedefliyoruz. 
Burada çiftçimizin en büyük kazancı, aynı 
alandaki seradan üstün teknolojili örtü sa-
yesinde daha yüksek verim elde etmek ola-
caktır. Böylece hasılat başı maliyetler düşe-
cek, karlılık ise artacaktır. Ayrıca üniversite 
öğrencilerimizin uygulamalı tarıma iştirak 
etmelerini istiyoruz” dedi.

KAMU VE ÖZEL 
SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNE 

GÜZEL BİR ÖRNEK
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musta-

fa Erkan ise yaptığı açıklamada, projenin ilk 
adımını atmanın heyecanını yaşadıklarını 
kaydederek, “İmece Plastik tarafından fakül-
temize inşa edilen 2.000 metrekare sera ala-
nından 1.000 metrekarelik bölümünde bugün 
itibari ile domates fidelerini seramıza diktik. 
Böylece ülkemizin en önemli eksikliklerden 
birisi olan kamu ve özel sektör arasındaki iş 
birliğinin bence en güzel örneklerinden bi-
risini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kap-
samda özellikle ülkemizde ürüne özgü sera 
plastiği geliştirmenin de ilk adımlarını atmış 
bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmanın sonun-
da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve 
İmece Plastik olarak ürüne özgü sera plastiği 
geliştirerek, bunu hem ülke tarımına hem de 
dünya tarımının kullanımına sunabiliriz” 
diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki İmece Plastik, Akdeniz Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi işbirliği ile ürüne özgü sera plastiği geliştirilmesine yönelik çalışma başlattı.

TARNET ile AselsanNet arasında iş birliği protokolü
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Fuarın açılışı, Bursa Valisi Yakup Canbo-
lat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, Tüyap Bursa Fuarcılık Genel 

Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Köksal Kacır, Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Tarım Kredi Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi 
Tunahan Eyice, Tareks Genel Müdürü Burha-
nettin Topsakal, Tareks Genel Müdür Yardım-
cısı Kamil Yılmaz ve davetlilerin katılımıyla 
yapıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, TÜYAP Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde, TÜ-
YAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Türk Tarım Alet ve 
Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 
iş birliğiyle düzenlenen fuarların açılışında, bu 
organizasyonların tüm dünyada ekonomik ge-
lişim ve etkileşimin temel araçlarından oldu-
ğunu söyledi. 

Bursa’nın bir fuar şehri olduğunu ifade eden 
Canbolat, şunları kaydetti:

“Açılışını yaptığımız iki fuar da oldukça 
önemlidir. Bursa, güçlü sanayisiyle adından 
söz ettirirken tarımla da ön plana çıkmakta-
dır. Bursa denilince akla tarım geliyor. Bur-
sa’nın sadece ülkede değil, dünyada tarımsal 
markasını en iyi oluşturan il olmuştur. Gemlik 
tipi sofralık zeytin, siyah incir, deveci armudu 
ihracatıyla uluslararası pazardaki haklı yerini 

almıştır. İlimiz 60 bin tonu geçkin tarımsal ih-
racatıyla ülke ekonomisine 400 milyon dolara 
yakın getiri sağlamaktadır. Elbette tarımın ya-
nında Bursa hayvancılığının Türkiye hayvan-
cılığındaki yeri de büyük öneme sahiptir. Dü-
zenlediğimiz fuarlar her geçen yıl güçleniyor. 
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, yeni tekno-
lojik gelişmelerle buluşması, ürün kalitesinin 
artırılması bakımından bu çifte fuarın üreti-
ciler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

TARIM KREDİ STANDI 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

En son teknolojik ürünlerin sergilendiği 
fuarda Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Birliği, GÜBRETAŞ, Tarkim, Tareks To-
hum, Bereket Sigorta, Tarım Kredi Yem, TK 
Birlik ve İmece Plastik aynı stantta yer alarak 
ürünlerini ve bilgilerini ziyaretçilere sundular. 
Tarım Kredi standı ilk günden itibaren ziyaret-
çi akınına uğradı. 

Ulusal ve uluslararası 150’den fazla firmayı 
bir araya getiren fuarlarda tarım ve hayvancılık 
alanlarında yeni teknolojiler tanıtıldı.

Fuarlara, Balkan ülkelerinin tamamından, 
Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, 
Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Eti-
yopya ve İran’dan 1000’in üzerinde iş insanı 
katıldı. 

Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstri-
si Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı (BUR-
TARIM), kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi 
Tarım Kredi Kooperatifleri, fuarda iştirakleri ve Balıkesir Bölge Birliği 
ile yer aldı.

Tarım Kredi Tarım Kredi 
Bursa Tarım Bursa Tarım 
ve Hayvancılık ve Hayvancılık 
FuarındaFuarında

Başkan Kacır’dan 
Balıkesir ve Tekirdağ 

Bölge Birliklerine ziyaret
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal 

Kacır, Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Denetçileri, Sa-
karya Bölge Müdürü Fırat Sungur ve 
Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi Tu-
nahan Eyice ile birlikte Tarım Kredi 
iştiraklerinden Tarkim’in Manisa’da 
bulunan tesisini ziyaret etti. Tarkim 
Genel Müdürü Mücahit Asalıoğlu’n-
dan çalışmalar hakkında bilgi alan 
Kacır, tesisteki çalışmaları inceledi.

Başkan Kacır ve beraberindekiler, 
Balıkesir Bölge ziyareti kapsamın-
da Tareks Tohum’un Altınova’daki 
Tohum Paketleme Tesisi ve Mısır 
Ar-Ge Merkezi ile ıslah istasyonunu 
gezdi. Burada Tareks Genel Müdürü 
Burhanettin Topsakal ve Genel Mü-
dür Yardımcısı Kamil Yılmaz’dan 
bilgi alan Kacır, çalışanlarla görüştü. 

Gömeç zeytinyağı fabrikasında 
TK Birlik Genel Müdür Yardımcısı 
Göksenin Türkmenoğlu ve Fabrika 
Müdürü Serdar Çırpan ile görüşen 
Başkan Kacır, fabrikada inceleme-
lerde bulundu.

Balıkesir Bölge Birliğini de ziyaret 
eden Kacır, Bölge Müdürü Eyice’den 
faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrı-

ca Altınova, Pelitköy ve Gömeç Tarım 
Kredi Kooperatiflerini de ziyaret eden 
Başkan Kacır, kooperatif çalışanları ve 
ortaklarla görüştü.

TEKİRDAĞ’DA 
İNCELEMELERDE 

BULUNDU
Ayrıca Başkan Kacır, Merkez Birliği 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi-
lerle birlikte Tekirdağ Bölge Birliğini 
ziyaret etti. Başkan Kacır ve berabe-
rindekiler Tarım Kredi Kooperatif-
leri Tekirdağ Bölge Birliği, Tareks 
Hayrabolu ve Bayramdere Tesisleri, 
Kırklareli Tarım Kredi Yem Yağ Fab-
rikası, Uzunköprü Tarım Kredi Kırk-
lareli şubesi, Kırcasalih, Kızılcıkdere 
Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret 
ederek çalışmaları yerinde inceledi 
ve faaliyetler hakkında yetkililerden 
bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından Tekirdağ 
Bölge Birliğine bağlı Kuleli Tarım 
Kredi Kooperatifinin yeni hizmet bi-
nasının açılış törenine katılan Başkan 
Kacır ve Yönetim Kurulu Üyeleri, or-
taklarla da görüşerek talep ve öneri-
lerini dinledi.
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arım Kredi Kooperatif Market, kaliteli ve doğal ürün-
leri, tüketici beklentisine uygun şekilde tüm satış 
kanallarında bulundurma, oluşturulan istihdam ve 
sektördeki konumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri 
paydaşlarına ve ülke ekonomisine katkı sağlama ama-
cıyla çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat politikası ile gıda 
enflasyonuyla mücadelede etkin rol üstlenen Koo-
peratif Market, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın tayin ettiği 1.000 mağaza hedefini en kısa süre-
de tamamlamak adına planladığı 13 lojistik merkezini 
devreye alarak yaygın ve hızlı dağıtım altyapısını oluş-
turdu.

Ekim 2021 sonu itibariyle 50 il ve 222 ilçede ol-
mak üzere Kooperatif Marketin toplam mağaza sayısı 
540’a ulaşırken, yılsonuna kadar hizmete alınacak 10 
Koopgross Market ile birlikte mağaza sayısının 700’e, 
2022 yılı ilk çeyreğine kadar da 1.000 markete ulaş-
ması için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. 
Ayrıca, 250 birim Tarım Kredi Kooperatifinin teşhir 
alanları artırılarak 2021 yılı içerisinde tüketicilerimi-
zin istifadesine sunuldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, mevcut du-
rumda doğal ve güvenli çiftçi ürünlerini 13 farklı ilde 
kurulan lojistik merkezleri, dönüştürülen birim koo-
peratifleri, gross marketleri ve Kooperatif Marketleri 
ile birlikte toplamda 790 noktada tüketicilerin hizme-
tine sunmaktadır.

“ÜRÜNLER KALİTE VE FİYAT 
NOKTASINDA GAYET UYGUN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 
Tarım Kredi Kooperatif Marketin Kısıklı şubesini zi-
yaret ederek alışveriş yaptı.

Üsküdar Kısıklı’da evinin yakınındaki Tarım Kredi 
Kooperatif Marketi ziyaret edip, içerisindeki ürünle-
ri inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş yaptı. 
Mağazada bulunan vatandaş ve çalışanlarla sohbet 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan 
ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit öde-
me yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ar-
dından, “Tarım Kredi Kooperatiflerimiz burada gördü-
ğünüz gibi çeşitli ürünler, kalite ve fiyatlar noktasında 
gayet uygun” dedi.

“KOOPERATİF MARKETLERİ                   
SÜRATLE ÇOĞALTACAĞIZ”

Kooperatif Marketlerin vatandaşın kesesine uygun 
olduğunu belirten Erdoğan, “Tabi bunların süratle 
çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatifle-

Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat po-
litikası ile gıda enflasyonuyla müca-
delede etkin rol üstlenen Tarım Kredi 
Kooperatif Market, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 
1.000 market hedefine emin adım-
larla ilerliyor.

Hizmet ağını her geçen gün geniş-
leten ve günde ortalama 3-4 mar-
ket açarak şube sayısını Ekim 2021 
sonu itibariyle 540’a çıkaran Koo-
peratif Marketler, aynı hızla devam 
ederek yılsonuna kadar 700, 2022 
yılının ilk çeyreğinde de 1.000 mar-
ket sayısına ulaşmayı hedefliyor.  

T

Kooperatif Market sayısı 540’a ulaştıKooperatif Market sayısı 540’a ulaştı
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rine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 
500 metrekareden olmak üzere Türkiye 
genelinde ilk etapta 1.000 kadar bu tür 
marketlerin yapılması talimatını verdik. 
Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böyle-
ce vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü 
ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etme-
nin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu 
anda da bizzat burada yaptığım alışverişte 
bunu gördüm. Bundan dolayı da mutlu-
yum” diye konuştu.

500. MARKET ANKARA-        
ALTINDAĞ’DA AÇILDI

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 500. 
şubesi Ankara Altındağ’da hizmete açıldı. 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, “Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri, üreticiyle tüketici arasında 
köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı 
bir şekilde sürdürüyor” dedi.

Kooperatif Market’in 500. şubesinin açılı-
şına, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı 
Davut Arpa, Ankara Bölge Müdürü Vej-
di Yiğit, TK Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. 
Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Tarnet 
Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ile şirket yö-
neticileri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. 

Açılışta yaptığı konuşmada Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin Türkiye’nin köklü ku-
rumlarından bir tanesi olduğunu vurgula-
yan Poyraz şunları kaydetti:

“Dünyada tarımın ve kooperatifçilik 
mantığının gelişimine paralel olarak Tarım 
Kredi Kooperatifleri de özellikle son dö-
nemlerde bir dönüşüm içindedir. Bu mana-
da Türk çiftçisini desteklerken onların daha 
iyi koşullarda ürünlerini satabilmesi ve 
ürünlerinin tüketicinin mutfağına gidebil-
mesi için Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli 
dönüşümü yaparak son üç yılda marketçilik 
sektöründe de yerini aldı.”

2022 YILI İLK ÇEYREĞİNDE 
HEDEF 1.000 ŞUBE

Kooperatif Market’in, üreticilerin, va-
tandaşların beklenti ve talepleri sonucu 
ortaya çıktığını belirten Poyraz “Başlan-
gıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük 
şehirlerde teşkilatlanarak ilk mağazasını 
2017 yılında açtığımız, vatandaşlarımı-
zın da büyük ilgi gösterdiği Kooperatif 
Market için yaptığımız değerlendirmeler 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize 
işaret ettiği hedef doğrultusunda kısa sü-
rede ülke genelinde teşkilatlandık. Bugün 
Kooperatif Market’in 500. şubesinin açılı-
şını gerçekleştirmenin mutluluğunu duyu-
yoruz. Daha yolun başındayız. Gayemiz, 
Kooperatif Market projesini ülkemizin her 
köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da ifade ettiği 1.000 adet mar-
keti 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete 
alarak gıda enflasyonu ile mücadeledeki 
etkin rolünü artırmak olacak” ifadelerini 
kullandı.

“KOOPERATİF 
MARKETLER VATANDAŞI 

MEMNUN EDECEK”
Ankara Valisi Vasip Şahin de açılışta 

yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Koope-
ratif Marketin vatandaşa kaliteli, temiz 
ve olabildiğince ucuz ürünler sundu-
ğuna işaret ederek, “Bundan çok daha 
önemlisi üretici ile tüketici arasındaki 
aracı kurumların maliyet farkının en aza 
düşürülmesi hedefini de yakalayan bir 
anlayış. Herkesin talep ettiği, beklediği 
bir hizmetti bu” dedi.

Marketlerin piyasayı regüle etmeyi 
amaçladığını anımsatan Şahin, “Özel 
sektörün ‘Devlet bizimle rekabet ediyor’ 
gibi bir endişeye kapılmasına hiç ma-
hal yok. Aksine belki onların da yaptığı 
hizmetin daha kurallı bir şekilde yapıl-
masında, onların önüne açılan bir fırsat 
kapısı olduğunu düşünüyorum. Bu mar-
ketler vatandaşlarımıza en memnuniyet 
verici hizmeti yapacaktır” diye konuştu.

Kooperatif Market sayısı 540’a ulaştıKooperatif Market sayısı 540’a ulaştı
“PİYASAYI TAKİP EDİYORUZ”
Kooperatif Market olarak 5 yıllık strateji 

planı hazırladıklarına işaret eden Tarım Kre-
di Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Mü-
dürü Bayramali Yıldırım ise şunları kaydetti:

“Ürünleri direkt çiftçiden alarak tü-
keticilere sunduğumuz için aracılar yok, 
bu yüzden maliyetlerimiz daha verimli. 
Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak 
kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi 
fiyatlarımızı oluştururken diğer peraken-
decileri de takip ediyoruz. Onlara göre de 
pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyet-
lerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki 
diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 
kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle 
bir fiyatlandırma politikamız var. Reka-
betten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o 
yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Biz 
fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz 
için perakendeciler de fiyatlarını yukarı 
doğru çekemiyorlar.”

Konuşmaların ardından 500. mağazanın 
açılışı dualarla yapıldı. Poyraz ve protokol 
üyeleri, mağazayı gezdi.

BAYİ FORMATI GELİYOR
Kooperatif Market mağazalarında temel 

gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kah-
valtılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve 
ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve mar-
garinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda 
dışı olmak üzere % 70 Tarım Kredi’ye ait 
ürünlerden oluşuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market için bayi 
formatı olan Koopmarket ve internetten 
hızlı alışveriş imkanı sağlayan Koopgell ile 
ilgili demo çalışmaları ise devam ediyor.
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Çiftçilerin üretime teşvik 
edilmesi amacıyla Gazian-
tep Şahinbey Belediyesi 
ile imzalanan iş birliği pro-
tokolü kapsamında Tarım 
Kredi Kooperatifleri Gazi-
antep Bölge Birliği ve GÜB-
RETAŞ tarafından tedarik 
edilen 3 bin ton taban 
gübresi ve tohumun  da-
ğıtımı yapıldı. Tohum des-
teği kapsamında bugüne 
kadar gerçekleştirilen 250 
milyon liralık destekle böl-
gedeki tarımsal üretimde 
büyük artış yaşandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, çift-
çilerin desteklenmesi ve tarımsal 
üretimin artırılması amacıyla baş-

latılan çalışmalar sürüyor. Şahinbey Bele-
diyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Ga-
ziantep Bölge Birliği tarafından imzalanan 
iş birliği protokolü kapsamında çiftçilere 3 
bin ton taban gübresi dağıtıldı. Destekleme 
projesi kapsamında son beş yılda dağıtılan 
gübre miktarı ise 13 bin 70 tona ulaştı.

İLK ETAPTA 3 BİN 400 
TON TOHUM DAĞITILDI 

Ayrıca yöre çiftçilerine Gaziantep Bölge 
Birliği tarafından tedarik edilecek 1.400 ton 
arpa, 1.100 ton buğday ve 350 ton merci-
mek tohumu Şahinbey Belediyesince çift-
çilere dağıtılacak. Şahinbey Belediyesi ve 
Gaziantep Bölge Birliği arasında imzalanan 
iş birliği protokolü kapsamında ilk dağıtım 
Kapçağız Mahallesinde başladı. Buğday, 
mercimek ve arpa olmak üzere toplamda 
3.420 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Gübre dağıtım törenine Tarım ve Or-
man Bakanlığı Gaziantep İl Tarım ve Or-
man Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey 
Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı, 
Mehmet Tahmazoğlu, Tarım Kredi Koope-

ratifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa 
Aslan, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbra-
him Yumaklı, Şahinbey Ziraat Odası Baş-
kanı Ali Çolak, Bölge Birliği ve kooperatif 
çalışanları ile çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Şahin, “Va-
limiz Davut Gül’ün önderliğinde Şahinbey 
Belediyemizin katkılarıyla Şahinbey’de ya-
şam değişti. Tarım bu sürecin sadece bir 
tanesi. Bu başarının sürdürülebilir halde 
olabilmesi için herkesin birbirine destek ol-
ması gerekiyor.  Dünyanın yaşadığı krizi bu 
millet Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
atlatacak ve daha güçlü Türkiye olma yolun-
da adımlar atacaktır. Çalışmalarından dola-
yı Şahinbey Belediye Başkanımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

VERİMİ ARTIRMAMIZ 
GEREKİYOR

Belediye Başkanı Tahmazoğlu ise yaptı-
ğı konuşmada, ekilmeyen alanın kalmadı-
ğını belirterek “Birkaç gün önce arpa, buğ-
day tohumu dağıtımını başladık. Şimdi de 
gübre dağıtımına başladık. Daha sonra ise 
yem dağıtımı için çalışmalara başlayaca-
ğız. Çiftçimizin ihtiyacı olanları zamanın 
da ve vaktinde onlara yardımcı olmak için 

karşılıyoruz. Pandemiden dolayı dünya-
nın dengesi bozuldu. Özellikle üretim an-
lamında sıkıntılar var. Tarım üretiminin 
azlığından dolayı gıda fiyatlarında ciddi 
bir artış var. Gübrede de aynı nedenlerden 
dolayı daralma var. Ancak birlik ve bera-
berlik içerisinde Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde daha güzel günlere gide-
ceğiz.  Tarım Kredi Kooperatiflerinin de 
desteğiyle tohumdan gübreye, çiftçileri-
mize her ne lazımsa onu dağıtacağız. Ekil-
meyen alan kalmadı. Şimdide verimi nasıl 
artırabiliriz, ona bakmamız gerekiyor” 
diye konuştu.  

ÜLKEMİZE KATKIDA 
BULUNACAĞIZ

Üretimin devamlılığı için verilen des-
teklerin önemli olduğuna işaret eden 
GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, 
“Dünyada insanlık için zor bir dönemi 
yaşıyoruz. Bizim insanımızın özelliğidir 
zor dönemlerde omuz omuza verip o zor 
döneleri aşmak. Bu yapılan destek töreni 
de bunların en önemlilerinden bir tanesi. 
Başkanımız verdiği destekle, üretici çalış-
masıyla ülkemize katkıda bulunacağız” 
ifadelerini kullandı.

ÖRNEK DESTEKLER 
DEVAM EDECEK

Çiftçilerin gösterdiği ilgiden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Aslan 
“Çiftçimizin yanındayız. Sayın Belediye Baş-
kanımız ile birlikte çiftçilerimize tohum, güb-
re, yem, fide ve fidan dağıtımı yapmaya devam 
ediyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizle 
birlikte arı gibi çalışıyorlar. Bu gübrenin dağıtı-
mında bizlere destek veren GÜBRETAŞ Genel 
Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. 
Şahinbey Belediye Başkanımızın vermiş oldu-
ğu desteklerle ve önceden yapılan çalışmalarla 
gübreleri çiftçilerimize getirebildik. İnşallah 
toprağımıza bereket katıp verimimizi arttırır. 
Türkiye’de örnek bir belediyecilik çalışması, 
bunları söylemek çok sıradanmış gibi görünse 
de gerçekten çok büyük işler başaran Şahinbey 
Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza 
vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok min-
nettarız. Örnek destekler bundan sonra da de-
vem edecek” şeklinde konuştu.

TOHUM DAĞITIM 
TÖRENİNE GENİŞ KATILIM 

Tohum dağıtım törenine ise Gaziantep 
Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey İlçe 
Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye 
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım Kre-
di Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü 
Mustafa Aslan, Bölge Müdür Yardımcısı Ha-
san Şentürk, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü 
Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Baş-
kanı Ali Çolak   muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

“ÇOK CİDDİ EMEK VERİLİYOR”
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, çiftçi-

lere verilen desteklerin sağlanması noktasında 
çok ciddi desteklerin verildiğini belirterek “İm-
zaladığımız protokolle 30 milyon TL değerin-
de bir proje hayata geçmiş olacak. Bu projenin 
hayata geçmesinde çok ciddi emekler veriliyor. 
Tarım İl Müdürlüğümüz, Şahinbey Belediyemiz 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri bu konuda büyük 
emek ve çaba sarf ediyorlar. Başta Belediye Baş-
kanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep’te çiftçilere taban gübresi ve tohum desteği
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İzmir, Malatya ve Sivas Bölge Birlikle-
rinde Kovid 19 tedbirleri kapsamında 
düzenlenen mülakatlarda başarılı olan 

adaylar, belirlenen illerdeki bağlı birim ko-
operatiflerde ziraat mühendisi ve koopera-
tif görevlisi olarak görev alacak.

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ
İzmir Bölge Birliği Müdürlüğü hizmet bi-

nasında düzenlenen mülakatlar, oluşturulan 
iki ayrı komisyonla yapıldı. Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa’nın Başkanlığını 
yaptığı komisyonda Bölge Müdürü Adnan 
Yusuf Güney ve İnsan Kaynakları Müdürü 
Muhammed Fatih Arslan komisyon üyesi 
olarak görev aldı. İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Eyüp Doğan’ın Başkanlığını yaptı-
ğı komisyonda ise Bölge Müdür Yardımcısı 

Mustafa Önol ve Eğitim Müdürü Fatih Şahin 
komisyon üyesi olarak görev aldı.

İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde 
istihdam edilmek üzere açılan ilan doğrul-
tusunda iş başvurularını yapan adaylardan, 
yapılan inceleme ve değerlendirmeler netice-
sinde 195’i mülakata katılmaya hak kazandı.

MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ
Malatya Bölge Birliği Müdürlüğü hizmet 

binasında düzenlenen mülakatlar, oluşturu-

lan iki ayrı komisyonla yapıldı. Genel Mü-
dür Yardımcısı Davut Arpa’nın Başkanlığını 
yaptığı komisyonda Bölge Müdürü Yusuf 
Karabatak ve İnsan Kaynakları Müdürü Mu-
hammed Fatih Arslan komisyon üyesi olarak 
görev aldı. İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Eyüp Doğan’ın Başkanlığını yaptığı komis-
yonda ise Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet 
Furkan Acet ve Eğitim Müdürü Fatih Şahin 
komisyon üyesi olarak görev aldı.

Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatifler-
de istihdam edilmek üzere, açılan ilan doğrul-
tusunda iş başvurularını yapan adaylardan, 
yapılan inceleme ve değerlendirmeler netice-
sinde 108’si mülakata katılmaya hak kazandı.

SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ
Sivas Bölge Birliğinde mülakatlar oluşturu-

lan iki ayrı komisyonla yapıldı. Genel Müdür 
Yardımcısı Davut Arpa’nın Başkanlığını yaptı-
ğı komisyonda Bölge Müdürü Levent Uslu ve 
İnsan Kaynakları Müdürü Muhammed Fatih 
Arslan komisyon üyesi olarak görev aldı. İn-
san Kaynakları Daire Başkanı Eyüp Doğan’ın 
Başkanlığını yaptığı komisyonda ise Bölge 
Müdür Yardımcısı Mahmut Serdar Erdem ve 
Eğitim Müdürü Fatih Şahin komisyon üyesi 
olarak görev aldı. Sivas Bölge Birliğine bağ-
lı kooperatiflerde istihdam edilmek üzere, 
açılan ilan doğrultusunda iş başvurularını 
yapan adaylardan, yapılan inceleme ve de-
ğerlendirmeler neticesinde 92’si mülakata 
katılmaya hak kazandı.

Mülakat sonucunda başarılı olan aday-
lar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan 
edilecek.

Hububat eksperliği eğitimleri devam ediyor
Kooperatif ortaklarından sağlıklı ve 

uygun kriterlerde ürün alımı yapı-
labilmesi, fiziki-teknik işlemlerden kay-
naklanan olumsuzlukların azaltılması ve 
fiyatlandırmada istikrarın sağlanması açı-
sından, hububat alımlarının yoğun oldu-
ğu bölge birliklerine bağlı kooperatiflerde 
görev yapan personele yönelik Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) işbirliği ile hubu-
bat eksperlik eğitimi düzenlendi.

Eğitimin birinci dönemi 27 Eylül-8 
Ekim 2021 tarihleri arasında tamamlandı. 
Eğitimin ardından 8 Ekim 2021 tarihinde 
katılımcılara yazılı ve uygulamalı sınav ya-

pıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanlı-
ğınca planlanan ve İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen hububat eksperliği eğitimleri-
nin ikinci dönemi ise 11 Ekim’de başladı. 

Eğitimin ilk gününde Eğitim Müdürlü-
ğü ve Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değer-
lendirme Müdürlüğü’nden yetkililer hazır 
bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi eğitmenlerin-
ce verilen ve 2 dönemde toplam 80 per-
sonelin eğitim aldığı kursa katılan perso-
nele eksperlik belgesi verilecek.

Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri İnsan Kay-
nakları Daire Başkanlığı 
Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan TMO işbirliği ile Tarım 
Kredi bünyesinde görev 
yapan personele yönelik 
2021 yılı ‘Hububat  Eks-
perliği Eğitimi’nin ikinci 
dönemi başladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerinde  

Mülakat heyecanı devam ediyor

İZMİRİZMİR

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Bölge Birliklerine bağlı ko-
operatiflerde istihdam edi-
lecek kooperatif görevlisi 
ve ziraat mühendisi kad-
roları için mülakata katıl-
maya hak kazanan aday-
ların mülakatları yapıldı.

MALATYAMALATYA

SİVASSİVAS
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Tareks Tohumun model üretim 
alanları kapsamında Tarım 

Kredi Kooperatifleri Konya Bölge 
Birliğine bağlı Altunhisar Tarım 
Kredi Kooperatifi ortaklarından 
Arif Arıgümüş’ün tarlasında, Niğ-
de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-
nün destekleriyle nadasa bırakılan 
ve ekilmeyen tarım arazilerinde 
üretimin sağlanması amacıyla da-
ğıtılan OSSK 644 silajlık mısır to-
humunun ekimleri yapıldı.

ÇİFTÇİLER 
HASATTA BULUŞTU 

Bu model üretim alanında 
Temmuz ayının ortasında yapı-
lan ekimlerin hasadı gerçekleş-
tirildi. Tarla hasadına Altunhisar 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Osman Bezeng, Ziraat Mühen-
disi Esar Can Alıncak, Altunhi-
sar Tarım Kredi Kooperatif Mü-
dürü Fatih Kaplı, Niğde Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdür Vekili 
Selçuk Demir, Tareks Satış ve 
Pazarlama Müdürü Tolga Kara-
deniz, Tareks Bölge Sorumlusu 

Veysel Özçelik ve yörede bulu-
nan çiftçiler katıldı. 

ORTALAMADAN 
YÜZDE 30 DAHA 

FAZLA VERİM 
Toprak analiz değerlerine uygun 

etkili bir gübreleme programı uygu-
lanarak, doğru zamanda doğru güb-
relerin verilmesi ile çeşit performan-
sının ortaya çıkarılması hedeflendi. 
Civardaki silaj ortalamasının 5-6 ton/
da olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 
% 30 daha fazla verim elde edilerek, 
7.100 kg/da silaj verimine ulaşıldı.

OSSK 644 BESİN 
DEĞERLERİYLE DE 
DİKKAT ÇEKİYOR 

OSSK 644 hibrit mısır tohu-
munun besin değerleri yönünden 
yüksek kalitede olmasının yanın-
da, birim alandan alınan yüksek 
verim de göz doldurdu. Bu verile-
rin ışığında doğru tohum seçimi ve 
etkili bir gübreleme programının 
yapılmasının ne kadar önemli ol-
duğu bir kez daha ortaya çıktı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Tareks 
Tohum, geliştirdiği yeni tohum çeşitleriyle 
çiftçilere hem yüksek verim hem de yüksek 
besin değerli mısır üretimi imkânı sağlıyor. 
Model üretim alanlarında geliştirdiği ürünleri 
çiftçilerle buluşturan Tareks Tohumun, tohum 
çeşitlerindeki yüksek verimi dikkat çekiyor.

TAREKS Tohum’dan model üretimle TAREKS Tohum’dan model üretimle 
mısırda yüksek verimmısırda yüksek verim
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Ankara Bölge Birliğine bağlı bi-
rim kooperatiflerde çalıştırılmak 

üzere istihdam edilen aday perso-
nelin atama yazıları yapılan törenle 
teslim edildi. Kooperatif ortaklarına 
yönelik verilen hizmet kalitesini ar-
tırmak amacıyla açılan sınavı kazana-
rak işe başlamaya hak kazanan ziraat 
mühendisi ve kooperatif görevlisi ça-
lışanlar için oryantasyon eğitimi dü-
zenlendi.

Eğitimi tamamlayan aday perso-
nelin atama yazıları, Ankara Bölge 
Müdürü Vejdi Yiğit tarafından ve-
rildi. Ankara Bölge Birliği toplantı 
salonunda düzenlenen törene Bölge 
Müdür Yardımcıları Mustafa Yaman, 
Abdurrahman Saka, Ebubekir Gö-
kaslan ve bölge birliği çalışanları da 
katıldı. 

Bölge Müdürü Yiğit, görev bel-

gelerini tebliğ ederek “Tarım Kredi 
Kooperatifleri, ülke genelinde teşki-
latlanmış ve tarımsal girdi teminin-
de hali hazırda güçlü bir ağa sahip 
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu. 
Tarımsal üretimde değişen ve gelişen 
teknikler, ihtiyaçlar doğrultusun-
da beklentilere doğru ve hızlı cevap 
vermek için kadromuzu güçlendiri-
yoruz. Ülkemiz açısından da tarım 
sektörümüz açısından da çok önemli 
bir kuruma geldiniz. Tarım Kre-
di, tarımsal alana verdiği finansal 
desteği ile çiftçimizin en güvendiği 
kapılardan bir tanesidir. Sizler de bu 
kuruluşun çiftçimizle yüz yüze gelen 
ilk görevlileri olacaksınız. Onlara 
yol gösterip, destek vereceksiniz. Ta-
rımsal alanımızın ilk basamağı sizler 
olacaksınız. Görev yerleriniz hayırlı 
olsun, başarılar diliyorum” dedi.

Ankara Bölgede aday personel Ankara Bölgede aday personel 
göreve başladıgöreve başladıAnkara Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde istihdam 

edilmek üzere açılan sınavda başarı gösteren aday 
personel, düzenlenen tebligat töreniyle Tarım Kredi 
ailesine katıldı.
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Balıkesir’de düzenlenen top-
lantıda, Tarım Kredi Koo-
peratif Marketlerin hizmet 

alanının genişletebilmesi için ya-
pılabilecekler, plan ve programlar 
hakkında görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

Toplantıda konuşan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Pa-
zarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, 
ortak ürünlerinin değerlendirme 
konusuna değinerek, bu doğrultu-

da Tarım Kredi Kooperatif Market 
projesinin başladığını söyledi.

Kılıç, “İlk başladığımızda ortak 
ürünlerini değerlendirme mantığı 
ile başladığımız bu iş bugün öyle 
güzel bir yere geldi ki bundan son-
ra daha da güzel yerlerde olacaktır. 
Önce yürüyorduk, şimdi koşuyo-
ruz. Hem üreticimiz kazanacak, 
hem tüketicimiz kaliteli ve uygun 
gıda tüketecek” dedi.

Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi 
Tunahan Eyice de konuşmasında, 
Tarım Kredi Kooperatif Marketle-
rin önemine değindi. Eyice, Koo-
peratif Marketlerin önümüzdeki 
yıllarda daha da büyüyerek daha 

güçlü olması için çalışacaklarını 
belirtti.

TK Market ve Pazarlamanın 
misyon ve vizyonunu sunum eş-
liğinde anlatan TK Market ve Pa-
zarlama Genel Müdürü Bayramali 
Yıldırım da bugün büyüme eğili-
minde olan Kooperatif Marketle-
rin önümüzdeki yıllarda büyük bir 
ivme kazanacağının altını çizerek; 
bu noktada en büyük güvence ve 
dayanağın Tarım Kredi Koopera-
tifleri olduğunu vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatif Mar-
ketlerin, üretimde devamlılığı sağ-
laması, tüketicilerin de kaliteli ve 
uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilme-
si açısından denge unsuru olarak 
kurulduğunu kaydeden Yıldırım, 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Tarım Kredi Balıkesir Bölge Birli-
ğini ürün satışları dolayısıyla teb-
rik eden Yıldırım, “Balıkesir Bölge 
Birliğinin tüm personeline teşek-
kür ediyor ve desteklerinin devam 
edeceğine inanıyorum” dedi.

TK Birlik Kurumsal Satış Mü-
dürü Selahattin Arkat ise ürün 
satışlarına ilişkin bilgi verdi ve ka-
tılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıda ayrıca, ürün değer-
lendirme sürecine ilişkin bölge 
birliği ve bağlı kooperatiflerin de-
ğerlendirmeleri alınırken; tedarik 
sürecinde karşılaşılan problemler 
ile çözüm önerileri masaya yatı-
rıldı ve 2021 yılı için planlamalar 
yapıldı.

Toplantıya, Merkez Birliği Pa-
zarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, 
Balıkesir Bölge Müdürü Hilmi 
Tunahan Eyice, Tarım Kredi Mar-
ket ve Pazarlama Genel Müdürü 
Bayram Ali Yıldırım, Bölge Mü-
dür Yardımcıları Gökhan Avcı ve 
Emin Özdemir, TK Birlik Kurum-
sal Satış Müdürü Selahattin Arkat, 
TK Birlik ve Balıkesir Bölge Birli-
ğine bağlı kooperatiflerin müdür-
leri katıldı.

Balıkesir Bölgede ürün değerlendirme Balıkesir Bölgede ürün değerlendirme 
ve Kooperatif Market toplantısıve Kooperatif Market toplantısı

İzmir Bölge Birliğinde İzmir Bölge Birliğinde 
değerlendirme ve eğitim toplantısıdeğerlendirme ve eğitim toplantısı

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez 
Birliği Pazarlama Dai-
re Başkanı İlyas Kılıç, 
Balıkesir Bölge Birli-
ği ve bağlı kooperatif 
yetkilileri ile TK Mar-
ket ve Pazarlama yet-
kililerinin katılımıyla 
ürün değerlendirme 
ve Tarım Kredi Koope-
ratif Market toplantısı 
yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde 
görev yapan ziraat mühendislerine yönelik değerlendirme ve eğitim 
toplantısı düzenlendi.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birli-
ği faaliyet alanında yer alan Aydın, İzmir ve 

Manisa illerinde bulunan kooperatiflerde görev 
yapan ziraat mühendisleriyle değerlendirme ve 
eğitim toplantıları düzenlendi.

Bölge Müdürü Adnan Yusuf Güney ile Bölge 
Müdür Yardımcısı Özgür Karakoyun ve Bölge 
Uzmanı Yasemin Verim’in de katıldığı toplantı-
larda, ziraat mühendislerinin üretici ziyaretlerin-
deki gözlemleri, üreticilerin sorunları ve beklen-
tileri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Kooperatif personelinin karşılaştıkları sorun-
lar, çözüm yolları ve daha verimli bir çalışma için 
neler yapılabileceği hakkındaki düşüncelerinin 
de göz önünde bulundurulduğu toplantılarda 
bitki besleme, bitki koruma ve sigortacılık faa-
liyetlerinin artırılması ve verimlilik konularında 
bilgilendirmeler yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin en 
büyük çiftçi ailesi olduğunu belirten Bölge Müdü-
rü Güney, “Faaliyetlerimizin ve verimliliğin artı-
rılması için kooperatiflerin pasif ortaklarının aktif 
hale getirilmesi, yeni ortak kaydı için çiftçi ziyaret-
lerine aralıksız devam edilmesi, faal ortaklarımızla 
sürekli iletişim halinde bulunulması, ziraat mü-
hendislerimizin sahada bulunarak bitki koruma 
ve besleme konularında çiftçileri ve ortaklarımızı 
bilgilendirmesi ve satışların artırılması, Tarsim 
başta olmak üzere tüm sigorta branşlarında gerek-
li üretimin sağlanması konularında hassasiyetle 
çalışmamız gerekiyor. Bu konuda kooperatif ça-
lışanlarımızın fedakarlığını ve azmini çok iyi bili-
yoruz. Tecrübelerimizi paylaşarak ve bilgilerimizi 
güncelleyerek çalışmalarımıza devam etmeliyiz. 
Bu anlamda düzenlenen toplantıların oldukça ve-
rimli olduğunu ifade edebilirim” dedi.



HABER 19KASIM 2021

Çiçek üretiminde Türkiye’nin 
söz sahibi illerinden biri olan 
Yalova’da üreticilerin en bü-
yük yardımcısı Tarım Kredi 
Kooperatifleri oldu. Bin bir 
emek verilerek yetiştirilen 
antoryum çiçeği için Tarım 
Kredi Kooperatifleri özel 
gübre ve ilaçları temin ede-
rek üreticiye destek verdi. 

Antoryum diğer adıyla Flamingo 
çiçeği, ateş kırmızısı rengiyle iç 
mekanlarda en çok aranan bitki-

ler arasında yer alıyor. Yalova’da Tuğtekin 
Çiçekçilik tarafından 8 bin metrekare 
alanda yetiştirilen antoryum çiçeği, ha-
zırlanıp satış için çiçek mezatlarına gön-
deriliyor. Sakarya Bölge Birliğine bağlı 
Yalova Tarım Kredi Kooperatifi ise an-
toryum çiçeğinin yetişebilmesi için özel 
gübre ve ilaçları temin ederek üreticinin 
en büyük yardımcısı oluyor.

“TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK ANTORYUM 

ÇİÇEĞİ ÜRETİCİSİYİZ”
Türkiye’nin en büyük ve Yalova’nın tek 

antoryum çiçeği üreticisi olduklarını ifade 
eden Tuğtekin Çiçekçilik yetkilisi Hülya 
Geren, 365 gün hasat yapıldığını ve antor-
yum çiçeğinin kesme çiçek olarak mezatla-
ra gönderildiği söyledi.

Üretimin tamamen çiçek mezatlarına yö-
nelik yapıldığını ve ilginin yüksek olduğu-
na vurgu yapan Geren, “Antoryuma ilgi çok 
fazla. Biz bu kadar fazla üretim yapmamıza 
rağmen ancak iç piyasaya cevap verebiliyo-
ruz. Her sattığımız çiçekten dolayı teşek-
kür alıyoruz. Bu çiçekler pahalı çiçekler. 
Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Anneler 
Günü gibi günlerde daha çok satış yapıyo-

ruz. Asıl satışımız bu zaman-
da oluyor. Ayrıca bu günlere 
özel hediyelikler de yapılıyor 
ve mezata yollanıyor” dedi.

“YILDA BİR 
KÖKTEN SADECE 

BİR ÜRÜN 
ALIYORUZ”

Antoryum çiçeğinin üreti-
minin zor olduğunu, yılda bir 
kökten sadece bir defa ürün alı-
nabildiğini dile getiren Geren, 
“Bütün yıl bakıyorsunuz ancak bir 

dal çiçek alabiliyorsunuz. Üretim ise Kasım 
ve Mayıs aylarında ağırlık kazanıyor.” diye 
konuştu. 

“ANTORYUM TROPİKAL 
BİR ÇİÇEK VE ÇOK 

HASSAS”
Yılda 100-120 bin arasında çiçek yetiştir-

diklerini belirten Geren, çiçeklerinin güzel-
liğini Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu 
olduklarını söyledi.  Geren, “Antoryum 
çiçeği tropikal bir çiçek ve çok hassas. Bu 
konuda Türkiye’nin en büyük firmasıyız ve 
bunu kalitemizle destekliyoruz. Tarım Kre-
diden tonlarca gübre ve ilaç satın alıyoruz. 
Aldığımız ürünlerin kalitesi yetiştirdiğimiz 
ürüne yansıyor. Firma olarak büyüklüğü-
müzü ürün olarak kalitemizi korumak bi-
zim için çok önemli. Tarım Kredinin deste-
ğine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Çiçeklerimizin güzelliğini “Çiçeklerimizin güzelliğini 
Tarım Krediye borçluyuz”Tarım Krediye borçluyuz”
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AZERBAYCAN TARIM PARKLARI KURUYOR
Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan böl-

gelerde modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin 
gerçekleştirileceği parklar kuruyor.

Kapsamlı imar projeleri başlatılan kurtarılan bölge-
lerde tarım sektörünün geliştirilmesi Azerbaycan hü-
kümetinin öncelikleri arasında yer alıyor.

Bölgede tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için ilk 
alan olarak Zengilan ilinin Ağalı köyü seçildi. Ağalı 
köyünde, bölgenin ilk “akıllı köy”ü inşa ediliyor. Akıllı 
köy projesinin bir ayağı olarak da bölgenin ilk tarım 
parkı faaliyete geçmek üzere.

Türk şirketlerinin de yer aldığı proje kapsamında 
kurulacak tarım parkında, ekin alanları, seralar, bü-
yükbaş hayvan çiftliği ve meyve bahçeleri yer alacak.

İnsansız araçlar da dahil modern tarım araçlarının 
kullanılacağı tarım parkında ekin, gübreleme ve sula-
ma işleri yenilikçi teknolojilerle hayata geçirilecek.

Tarım parkı ile hem bölgede hayatın yeniden can-
lanmasına katkı sunulması hem de daha verimli ta-
rımsal üretim elde edilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federas-
yonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre, 2021 yılının 
ilk 8 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 13,8 milyar 
dolar ihracat, 10,6 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

 2021’in ilk 8 ayında tarım, gıda ve içecek sektöründe 
ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 ar-
tarak 13,8 milyar dolara, ithalat yüzde 14,6 artarak 10,6 
milyar dolara ulaştı.

 2021’nin ilk 8 ayında ihracatta öne çıkan ürünler 
sırasıyla un, fındık içi ve makarna olurken bu ürünler 
toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13,7’sini oluşturdu.

 En çok ihracat yapılan 5 ülke Irak, Almanya, Rusya, 
ABD ve İtalya oldu. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam 
ihracatın yüzde 35,5’ini oluşturdu.

TARIM, GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ
İHRACATINDA YÜZDE 18,8 ARTIŞ

Kaynak: AA

KIRSALDA İSTİHDAM DESTEKLERLE ARTACAK
Kalkınma destekleriyle yapılan yatırımlar-

da kırsalda istihdamın 2024’te 198 bin olması 
hedefleniyor.

Tarım programındaki ürün arzında sür-
dürülebilirliği sağlayacak politikaların uygu-
lanmasıyla da bitkisel üretim miktarının 128 
milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğun-
da yürütülen Kırsal Kalkınma Programı kap-
samındaki desteklerle yapılan yatırımlarda 
istihdamın 2024’te 198 bine ulaşacağı tahmin 
ediliyor.

“2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
Teklifi” verilerinden yapılan derlemeye göre, 
gıdada arz güvenliğinin sağlanarak fiyat istik-
rarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin 

korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına 
devam edilecek.

Ekilebilir ve sulanabilir alanların artırıl-
ması için yatırımlar artırılarak sürdürülecek. 
Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi 
maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü 
hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağla-
yıcı programlar uygulanacak.

Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlan-
ması, üretimde öngörülebilirliğin artırılması, 
fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, 
çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan sata-
bilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede 
ürünü tedarik edebilmesi için tarım-sanayi 
entegrasyonunu sağlamaya yönelik sözleşme-
li tarım mekanizmaları geliştirilecek.
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tek-
noloji iştiraki TARNET’in geliştirdiği ve 
hayata geçirdiği ATA Projesi, Türkiye’de 
tüm ihtiyaç alanlarında hizmet vermeye 
ve katılımcıları ile buluşmaya başladı. 

Eğitim kurumları, bilim merkezleri ve 
kütüphanelere kurulan atölyeler, akıllı 
tarım kampı, tarım teknolojileri etkinlik 
kitabı, lider çiftçi ve ekosistem kutu oyu-
nu, online dersleri ve etkinlikleri, güçlü 
müfredatı ve ticarileşmiş ürünleri ile ha-
yata geçti. 360 derece tarım teknolojileri 
alanında eğitim hizmeti veren proje; Os-
maniye, Burdur, İstanbul, Ankara’da baş-
ladığı pilot uygulamaları ve iş ortaklığı ile 
Gaziantep ve Erzurum Bilim Merkezle-
ri’nde faaliyetlerine başlamak üzere.

AKILLI TARIM 
ATÖLYELERİ NEDİR?

Ülkemizde son yıllarda hızlı gelişme 
gösteren tarım teknolojilerinin, ülkemizin 
dinamikleri olan gençlerin tarıma olan il-
gilerini artırmak için geliştirilen, Türkiye’de 
alanında ilk olma özelliği taşıyan Akıllı Ta-
rım Atölyeleri(ATA); uygulamaya geçirdiği 
atölyelerinde gençlere kooperatifçiliğin te-
melini oluşturan bir program disiplininde 
birlikte hayal kurma ve hayallerini gerçeğe 
dönüştürme fırsatı veriyor. Aynı zaman-
da tarımın sorunlarına yenilikçi çözümler 
üretmeleri için imkân sunuyor.

ATA, Türkiye’nin genç enerjisini eğitim 
ile buluşturarak, özgüveni yüksek, girişim-
ci, üretken ve toprağı seven nesiller yetiş-
tirmeyi hedefliyor. Farklı yaş grupları ve 
bilgi seviyelerine uygun eğitimleri bulunan 
atölyelerde, Türkiye’de yine tarım teknoloji-
leri alanında ilk kez uygulanan kodlama ve 
görüntü işleme temelli robotik uygulamalar 
yapay zekayla birlikte öğretiliyor.

Atölyelerde teoriden pratiğe hızlı geçişler 
için konvansiyonel eğitim faaliyetlerinden 
farklı olarak hayal et ve tasarla yöntemi ile 
bir program uygulanıyor. ATA EĞİTİM SİSTEMİ, 

KATILIMCILARINI YAKIN 
GELECEĞİN REKABETÇİ 

ŞARTLARINA HAZIRLIYOR!
Müfredat içerikleri, alanında uzman eği-

timciler tarafından hazırlanan Akıllı Tarım 
Atölyeleri, teorik ve pratik uygulamaları ile 
toplamda 24 atölyeden oluşuyor. Geleceği 
tasarlayan atölyelerde, bitki besleme tekno-
lojilerinden robotik kodlamaya, akıllı sera 
sistemlerinden yapay zekâya kadar geniş 
kapsamlı bir eğitim modeli esas alınıyor.

DÜNYANIN İLK TARIM 
TEKNOLOJİLERİ KUTU OYUNU

TARNET, eğitimlerin yanı sıra öğren-
menin en eğlenceli yolu olan kutu oyun-
larıyla da çocukların dikkatini tarım ve 
teknolojiye çekiyor. Dünyanın ilk tarım 
teknolojileri kutu oyunu olan lider çift-
çi kutu oyunu ve ekosistem besin zinciri 
oyunu ile doğaya saygı duyan, üreten, bu 
yeteneklerini teknolojiyle birleştirebilen 

çocukları ve gençleri bir araya getirmeyi 
hedefliyor.

Akıllı Tarım Atölyeleri kapsamında ha-
zırlanan bu oyunlar, Kooperatif Market-
ler’de ve online olarak da www.atadukkan.
com üzerinden satışa sunuluyor.

TARIM TEKNOLOJİLERİ 
ETKİNLİK KİTABI

Elektronik kitleriyle tarımda verimlilik 
formülleri üreten ATA Projesi, aynı zaman-
da Tarım Teknolojileri Etkinlik Kitabı ile 
4-6 yaş grubunda da farkındalık oluştur-
mayı hedefliyor.

AKILLI TARIM KAMPI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Osmani-

ye’de hayata geçirilen ve içinde kodlama, 
hassas tarım uygulamaları, ZİHA (Zirai 
insansız hava aracı) ve ATS (Akıllı traktör 
sistemleri) etkinlikleri ve eğitimleri olan 
Türkiye’nin ilk akıllı tarım kampı gerçekleş-
tirildi. Kamp programı sonrasında katılım-
cılar sertifikalarını aldı.

Türkiye’nin en yenilikçi ve 
sosyal projesi ATA (Akıllı Tarım 
Atölyeleri), Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin vizyonu ile 
büyümeye devam ediyor.

Akıllı Tarım Atölyeleri 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor
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Canlılar için vazgeçilmez besin kaynağı olan bitkiler, yeterli ve dengeli beslemeyle yüksek ve-
rim ve kaliteli ürün verirler. Bunun yapılabilmesi, toprakların çeşitli fiziksel ve kimyasal özel-
liklerinin bilinmesi ve yetiştirilecek bitkinin toprakta alınabilir besin elementlerinden yarar-
lanma düzeyinin artırılması ile mümkündür. 

Bitki beslemede fosforun önemi HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Artan dünya nüfusuna karşın tarım topraklarının daral-
ması nedeniyle mevcut alanlardan elde edilecek verimin 
artırılması önemlidir. Bu doğrultuda tarım topraklarının 
fiziksel, kimyasal özelliklerinin ve verim kapasitelerinin 
bilinmesi gerekmektedir. Bu verilerin elde edilmesinde 
toprak analizi yardımcı olmaktadır. 

Ülkemiz tarım toprakları fosfor içeriklerinin değer-
lendirilmesi noktasında yetersiz durumdadır. Bu durum 
tarım topraklarımızın verimlilik açısından iyi durumda 
olmadığının göstergesidir. 

Bitki besleme unsurları bakımından fosforun birçok 
faydası bulunmaktadır:

• Bitkilerdeki kök gelişimini teşvik eder.
• Bitkinin olgunlaşması sağlar.
• Erken tohum teşekkülü oluşturur.
• Hastalık ve zararlılara karşı direnci arttırır. 
• Hücre bölünmesini temin eder.
• Çiçek ve meyve oluşumunu artırır. 
• Diğer besin (potasyum gibi) elementlerinin alımını 

kolaylaştırır.
• Bitkilerde (köklerin) su alım mekanizmasını düzenle-

yerek suyun etkin bir şekilde kul-
lanımını karşılar. 

Fosforun eksikliği durumunda 
ise:

• Çiçek, meyve, tohum gibi ge-
neratif organlar zarar görür. 

• Büyüme geriler.
• Meyve ve ağaçlarda sürgün ve 

tomurcuk oluşumu azalır.
• Yapraklar normalden daha 

koyu yeşil (klorofil miktarında 
bazen yaşanabilen artışlar nede-
niyle) renkli olur. 

• Bitkilerin kök gelişimi zayıf-
lar.

• Don olaylarına ve hastalıklara karşı bitkinin dayanık-
lılığı azalır.

Önümüzdeki vejetasyon dönemi için hububat ekimleri 
devam etmektedir. Bu süreçte üreticilerin fosfor içeren güb-
releri ekimle birlikte başlangıç gübreleri olarak kullanmaları 
verim ve kalite kayıplarını engelleyerek sağlıklı bir üretim se-
zonu geçirmek için önemlidir. Hububat bitkileri için hiç şüp-
hesiz azotlu gübreler verim ve kalite kriterleri bakımından 
önem arz etmektedir. Yalnız azotlu gübrelerin verimi arttır-
ması başta su olmak üzere fosfor, potasyum ve diğer besin 
maddelerinin bulunmasına bağlıdır. Bu minvalde yapılacak 
taban gübrelemesinde yüksek azot içeren ya da sadece azot 
içeren gübreler yerine fosfor içeren kompoze gübrelerin ter-
cih edilmesi bitkilerin kök 
gelişimini ve verim kapasi-
telerinin artmasını sağlaya-
caktır.  

Başlangıç gübresi ola-
rak kullanılabilecek fosfor 
içeren gübreler içerisinde 
aynı zamanda Potasyum, 

Kükürt ve Çinko 
içeriği nedeniy-
le Süper Ekin 
gübresi kullanıma alınabilecek ideal bir besin kaynağı olup 
hububat bitkileri için gerekli mineral maddeleri bir arada 
içerisinde bulundurmaktadır. Hububat ekimlerinde taban 
gübresi olarak azotlu gübrelerin tercih edilmesi sürdürülebi-
lir tarım ve doğal kaynakların korunması için tercih edilebi-
lir üretim şeklinden çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda başlangıç 
gübreleri olarak kullanılan azotlu gübrelerin saf bitki besin 
madde miktarının belirli bir düzeyin üstüne çıkması duru-
munda tohum çimlenmesinde toksik etki riski bulunduğu 
göz ardı edilmemelidir. 

Selçuk YILMAZ

Selçuk YILMAZ
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