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Tarım sektörü, tarih boyunca toplumların 
ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli 
görevler üstlenmiş ve bu işlevini günümüze 
kadar sürdürmüştür. Temel ihtiyaçlarımızın 
başında gelen gıda temini, yani tarım, mede-
niyetimizin temeli, ilerleyişimizin belirleyici 
aktörü olmuştur.

Bu bakımdan gıda ve tarım; sadece gü-
nümüzün değil, aynı zamanda geleceğimizin 
meselesidir. Kovid 19 küresel salgın etkile-
rinin bu kadar yoğun hissedildiği günümüz 
dünyasında tarımın önemi daha da artmıştır. 
Özellikle küresel ısınma ve buna bağlı olarak 
oluşan iklim değişiklikleri, etkileri ve sonuç-
ları dünyanın bütün ülkelerini yakından ilgi-
lendiren önemli bir sorun haline gelmiştir.

Tarım topraklarının etkin, kaynakların bi-
linçli kullanılması bir tercih değil, ivedilikle 
ele alınması gereken bir zorunluluktur. Bu 
dönemde önceliğimizin tarım olduğunu, ge-
lecek nesillerimizin de yaşamak için gıdaya 
ihtiyacı duyduğunu asla unutmamalıyız.

İşte böyle bir zamanda kooperatifçiliğin 
tarım sektöründeki yeri ve kırsal kalkınma-
daki önemi yine unutulmayacak bir gerçek-
tir. Kooperatiflerin dayandığı temel değerler; 
yardımlaşma, sorumluluk duygusu, demok-
rasi, eşitlik, adalet ve dayanışma olarak sı-
ralanabilir. Bu değerlerden de anlaşılacağı 
üzere, kooperatifler, hayatın birçok alanında 
sürdürdükleri olumlu faaliyetleri ile ortakla-
rına birçok fayda sağlamaktadır.

Günümüz dünyasında kooperatifler, çok 

Yönetim Kurulu 
Başkanının 
Mesajı

“
Köksal Kacır
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yönetim Kurulu Başkanı

küçük işletmelerden yer yer küresel oyuncu 
olarak adlandırılan büyük işletmelere kadar 
oldukça büyük bir alanda yer almaktadırlar. 
Ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerin iktisa-
di yapılarına bakıldığında kooperatifçilik ha-
reketine verilen önemin değerli bir taşıyıcı 
rol üstlendiği görülmektedir.

Milletimizin ve medeniyetimizin de tarih 
boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “Ahilik” 
ve “İmece” gibi yardımlaşma ve dayanışma 
esaslı sosyo-ekonomik örgütlenmeler; çağ-
daş anlamda kooperatifçiliğin gelişmesine 
zemin oluşturmuş, Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri ile daha ileri noktalara taşınmıştır.

Temelleri 1863 yılında Memleket Sandık-
larıyla atılan Tarım Kredi, kuruluş gayesine 
bakıldığında yardımlaşma ve dayanışma 
esaslı bir organizasyon olarak planlanmıştır. 
Bugün Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin, çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını en iyi şe-
kilde karşılayabilecek olan tek örgüt olduğu 
ortadadır. Küçük ve orta ölçekli çiftçilere en 
uygun şartlardaki krediyi Tarım Kredi Koo-
peratifleri sağlamaktadır. Bu sebeple önemi 
her geçen gün daha da artmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri, misyonu gere-
ği ekim döneminden hasat sonrasına kadar 
çiftçilerimizin üretim ihtiyaçlarını karşılar-
ken girdi fiyatlarında karlılık yerine kalite ve 
memnuniyeti ön planda tutmakta, bu fiyat 
politikasıyla piyasa düzenleme görevi de 
yapmaktadır. Son dönemde sözleşmeli üre-
tim modeliyle üretimi yaygınlaştırmak için 

kurumsal işbirlikleri gerçekleştirilmiş ve 
oluşturulan pazar ile ortaya çıkan ihtiyaca 
göre üretim planlaması yapılarak üreticinin 
yanında yer alınmıştır. Pazar oluşturma faa-
liyetleri kapsamında ayrıca Kooperatif Mar-
ket projesine hız verilmiş, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2021 
yılsonu itibariyle 500 şubeye ulaşma hedefi 
doğrultusunda çalışmalar sürmektedir. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalış-
maların yer aldığı raporun ortaklarımız ve 
teşkilatımız için hayırlara vesile olması te-
mennisiyle, projelerde ve raporunun hazır-
lanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar di-
lerim.
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Dr. Fahrettin Poyraz

Tarım, tarih boyunca insanların en temel ve 
kadim uğraşı olmuştur. Özellikle üzerinde 
yaşadığımız verimli Anadolu toprakları, her 
dönemde iklim koşulları, ürün çeşitliliği ve 
toprak verimliliği açısından medeniyet tari-
hinin en önemli tarım alanlarından biri ola-
gelmiştir.

Hızla artan dünya nüfusunun sağlıklı gıda 
ihtiyacı zorunluluğu sebebiyle modern tarı-
mın en temel hedeflerinden biri, birim alan-
dan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü 
elde edebilmektir. Aralık 2019’da Çin’in Wu-
han kentinde ortaya çıktıktan sonra özellik-
le 2020 yılında tüm dünyayı ve ülkemizi de 
etkisi altına alan, halen de devam Koronavi-
rüs salgını sürecinde tarımın stratejik önemi 
daha da iyi anlaşılmıştır.

Zira bu süreçte tarımın ve gıda temini-
nin, sağlık sektörünün ardından aralıksız 
faaliyete devam etmesi gereken sektörlerin 
başında geldiği bir kez daha görülmüştür. Biz 
de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi 
olarak, bu zorlu sürecin özellikle tarımsal 
üretimdeki süreklilikle ülkemiz açısından ka-
yıpsız şekilde atlatılması için faaliyetlerimizi 
aksatmadan sürdürmekteyiz.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ekim 
öncesinden başlayarak ürünlerin tarladan 
sofraya ulaşmasına kadarki tüm süreçlerde 
etkin bir rol üstlenmektedir. Bu amaçla bir 
yandan şirketlerimizle çiftçilere sunduğu-
muz faydayı ve tedarik imkanlarını artırma-
ya çalışırken, diğer yandan üreticilerimizin 
hasat ettiği ürünlerin değerlendirildiği işti-
raklerimizle tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç 
duyduğu kaliteli ve sağlıklı gıdaların sür-
dürülebilir şekilde teminini sağlamaktayız. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü

Böylelikle tarımda üstlendiğimiz öncü rolü, 
küresel salgın sürecinde de artırarak devam 
ettirmekteyiz.

Üretimin tüm aşamalarında çiftçimizle 
birlikte olan Tarım Kredi Kooperatifleri, ta-
rım sektörünün finansmanında da önemli rol 
üstlenmektedir. Çiftçilerimizin tarımsal girdi 
ihtiyaçları ayni ve nakdi kredi şeklinde karşı-
lamak, aynı zamanda üreticilerimizin uygun 
koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak 
amacıyla piyasadaki değişimler yakından 
takip edilmektedir. Bu doğrultuda, 2020 yı-
lında 364 bin 238 ortağımıza 8 milyar 260 
milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 
İlgili dönemde kullandırılan indirimli kredi 
miktarı 6,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, 
indirimli kredi kullandırılan ortak sayısı 322 
bin 575 olmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortak-
larına sunduğu yeni kredi imkânlarıyla çiftçi-
mize alternatif kaynaklar oluşturmakta; çift-
çilerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan 
etkilenmemeleri adına ihtiyaç duydukları 
çözümleri sunmaktadır. 

Tarım Kredi, ekim döneminden hasat son-
rasına kadar çiftçimizin yanındadır. Ürün 
değerlendirme faaliyetlerimiz kapsamında 
sadece 2020 yılı içinde toplamda 2 milyar 
341 milyon TL bedelle 1 milyon 113 bin ton 
ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün alım 
miktarının yaklaşık 1 milyar liralık kısmı 
sözleşmeli üretim yoluyla temin edilmiş-
tir. Ürün alımlarımız 2021 yılı için 1,5 milyar 
TL’si sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 
3,7 milyar lira olarak planlanmaktadır. Tüm 
dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çift-

Genel Müdürün 
Mesajı

“
çiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin 
yanında yer almaktadır. Üretici ile tüketici 
arasında köprü olma noktasında yapılanma-
sını sürdüren Kooperatif Marketler’de ise 
sene sonu itibariyle 500 şubeye ulaşılması 
hedeflenmektedir.

Bugüne kadar çiftçimizin en büyük des-
tekçisi olan Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri, üretimin her aşamasında ortağının, 
çiftçinin bizzat sahada yanında yer alan bir 
Kurum olarak ülke tarımı için çalışmalarını 
daha güçlü bir şekilde sürdürecektir.

Ülke tarımı ve çiftçimiz için Tarım Kre-
di’nin hayata geçirdiği projelerde emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşek-
kürlerimi sunarken, 2021 yılının ülkemize 
ve dünyaya sağlık ile bereket getirmesini 
temenni ederim.
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SUNUŞ
Kurumun faaliyet alanı, hem ürün temi-

ni hem de fonlama işlemlerini içerdiğinden 
mali tablolar ticari ve finansal faaliyetler ola-
rak sınıflandırılmıştır. Her ikisi de kurumun 
ana faaliyetleri kapsamında bulunmaktadır. 
Türk çiftçisinin ekonomik gücünü artırarak, 
her geçen gün değişmekte olan ihtiyaçlarını 
en uygun şartlarda temin etmeyi görev edi-
nen ve hizmet politikası çerçevesinde ikti-
sadi, teknik ve sosyal açıdan çiftçi ortakları-
nın yararını gözeten bir çiftçi kuruluşu olan 
Kurumumuzun misyonu; tarımsal üretimin 
arttırılmasına katkıda bulunarak ortaklarının 
refah düzeyini artırmak, ortak ürünlerini de-
ğerlendirmek, orta ve küçük ölçekli tarımsal 
işletmelere hizmet götüren bir kredi kuru-
luşu olmaktır.

Bu çerçevede 2021 yılında temel hedef 
ve stratejilerimizin gerçekleştirilmesine yö-
nelik olarak; 1581 Sayılı Tarım Kredi Koope-
ratifleri ve Birlikleri Kanunu ile bu Kanunu 
değiştiren 5330 sayılı Kanunun sağladığı im-
kânlar çerçevesinde yaklaşık 800.000 çiftçi 
ortağımızın toplam kredi talepleri ve Merkez 
Birliğimizin kredi politikası doğrultusunda 
2021 yılı plasman programı hazırlanmıştır.

2021 yılı programı, Teşkilatımızın öz kay-
nakları yanında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 
diğer bankalardan sağlanacak yabancı kay-
naklarla yürütülecek olup Tarım Kredi Koo-
peratifleri ortağı çiftçilerimize 2021 yılında 
toplam 9,3 milyar TL kredi kullandırılması 
hedeflenmektedir.

Tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da üre-
tim yapılabilmesi için temel faktör finans-
mandır. Zirai kredi dağılımı meselesi 1863’lü 
yıllarda ele alınmış ve bu hususta teşkilat-
lanmaya başlanılmıştır. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunu takiben Tarım Kredi Kooperatif-
leri, Kooperatifçilik İlkeleri doğrultusunda 
ortaklarının her türlü ayni ve nakdi kısa ve 
orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, 
ürünlerini değerlendirmek, üretim mater-
yalleri ve takım taleplerini karşılamak, or-
takları eğitmek ve sigorta acenteliği yap-
mak gibi işlevleri yerine getirmek amacıyla 
kurulmuştur. Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
üst kuruluşları çeşitli tarihlerde düzenlenen 
kanun ve kararnamelerle bugünkü yapısına 
kavuşmuştur. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat 
Bankası ile birlikte tarım sektörünü büyük 
ölçüde finanse eden iki kuruluştan biridir. 
Tarım Kredi Kooperatifleri mevcut sayısıyla, 
büyük ölçüde banka şubelerinin bulunmadı-
ğı köy, belde ve kasaba gibi küçük yerleşim 
birimlerinde de faaliyette bulunmakta olup 
çiftçilerin tarımsal nitelikteki ayni ve nakdi 
kredi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca düşük 
maliyet ile yeterince ve zamanında karşıla-
yarak, ülkemiz tarım sektörüne hizmette bu-
lunmak gayreti içerisindedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluş amacı-
na istinaden tarımsal üreticilere girdi temi-
ni sağlamakla birlikte, yetersiz olan tarımsal 
sermaye birikimi sebebiyle ortaya çıkan fi-
nansal fon ihtiyacını karşılamayı hedefle-

mektedir. Bu sebeple tarımsal açıdan önem 
arz eden önemli girdilerde, iştirakler ve bağlı 
ortaklıklar kurulması suretiyle üretim yapa-
rak ekonomik ve sürekli girdi temini sağla-
mıştır.

Üreticilerinin sermaye ihtiyacını uygun 
koşullar altında karşılamak üzere Cumhur-
başkanlığı Kararnameleri ve Bakanlar Kurulu 
Kararlarının uygulayıcısı olarak Ziraat Ban-
kası ile birlikte, Hazine destekli indirimli 
kredi kullanım avantajı sunmaktadır. Üreti-
cinin Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi 
kullanması durumunda, üreticinin mağduri-
yetini gidermek amacıyla kuraklık ve doğal 
afet dönemlerinde kredi ertelemesi yapıla-
bilmektedir.

Kredilerin geri dönüşünün sağlanması 
çiftçi ortaklarımıza götürülen hizmetin de-
vamlı ve kaliteli olması bakımından son de-
rece önemli görülmekte olup bu kapsamda 
çalışmalar yapılarak, genel tahsilat oranının 
%95’in üzerine çıkarılması, dolayısıyla vade-
si geçen alacakların düşürülmesi hedeflen-
mektedir.

Mevcut şirketlerimizin sermaye artırım-
ları ve diğer taleplerinin değerlendirilmesi, 
gerekli görülen sektörlerde yeni şirket ku-
rulması ya da iştirak edilmesi, Merkez Birli-
ğimiz payına isabet eden temettü işlemleri, 
iştiraklerimizin faaliyetleriyle ilgili olarak 
gerekli bilgilerin toplanması ve değerlendi-
rilmesi, devam edecektir.

Tarladan sofraya 
üreticimizin 
yanındayız
“

Tarım Kredi Kooperatifleri, 
ortaklarının ve tüm 
Türk çiftçisinin her türlü 
ihtiyacını karşılamaya 
dönük mal ve hizmetleri 
zamanında, güvenilir, 
kaliteli ve uygun şartlarda 
sağlamayı ve ürünlerini 
pazarlamayı, Türk tarımını 
çevreye ve doğaya saygılı, 
sürdürülebilir en üretken 
sektör yapmayı amaçlar.

“
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Merkez Birliği, 1581 Sayılı Kanun 
ile ek ve değişikliklerine göre 
sınırlı sorumlu, değişir ortaklı 
ve değişir sermayeli Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği, Bölge Birliği 
ortaklığında kurulmuştur. 
Teşkilatımız 2020 yılsonu 
itibariyle 1618 birim Kooperatif, 
17 Bölge Birliği ve Merkez 
Birliği Genel Müdürlüğünden 
oluşturmaktadır. 

Merkez Birliği
Ana sözleşmenin 3/b maddesi uyarınca Mer-
kez Birliği; Kooperatif ve Bölge Birliklerine 
finansman kaynakları temin etmek ve bun-
ların geliştirilmesi için her türlü tedbirleri 
almak, kredi işlerinin düzenle yürütülmesini 
sağlamakla görevlendirilmiştir. 

Bu çerçevede; kooperatif ortaklarına 
kullandırılacak kredilerin uygulama esasla-
rı, limitleri, faiz oranları, erteleme, taksit-
lendirme ve yapılandırma işlemleriyle ilgili 
mevzuat Merkez Birliğince belirlenerek teş-
kilata duyurulmaktadır.

Kooperatifler
Ana sözleşmenin 5/A-a maddesi uyarınca 
kooperatifler amaçlarına uygun olarak, or-
taklarının üretim ve işletmeleri ile ilgili kısa 
ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak-
tadır.

Mevzuat çerçevesinde ortaklara tespit 
edilen krediler, Kooperatif Yönetim Kuru-
lunca onaylanmasının ardından (Genel Şahıs 
Haddi üzerinde bulunan krediler üst kuruluş 
onayı ile) işlerlik kazanmaktadır. Ortakların 
tarımsal varlıkları ve üretim faaliyetleri göz 
önünde bulundurularak, ortak beyannamesi 
ile kredi tespiti yapılmaktadır. Tespit edilen 
kredinin nakit kısmı doğrudan ortağa öden-
mektedir. Gübre, tohumluk, ilaç, akaryakıt, 
tarımsal araç-gereç ve irat hayvanları ile de-
mirbaşlar edinebilmesi için kredi kullandırı-
lırken bunlar ayni olarak verilmekte ve mal 
bedelleri tedarik eden kuruluşlara veya malı 
satan anlaşmalı firmalara ödenmektedir.

TÜRKİYE TARIM KREDİ 
KOOPERATİFLERİ
ORGANİZASYONU

Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir-
likleri Kanununun 3. maddesi ve Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Ana Sözleşmesi’nin 3. maddesinin c bendi, 
“Kooperatif ve Bölge Birliklerinin üretim ve 
zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçla-
rını toptan sağlamak, imal etmek ve ortak 
mahsullerinin değerlendirilmesi ile ilgili fa-
aliyetleri rasyonel bir şekilde düzenlemek ve 
bu konularda her türlü teşebbüse girişmek 
veya iştirak etmek ve gerekli tesisleri kur-
mak, faaliyet konusuna giren hususlarda it-
halat ve ihracat yapmak” görevlerini Merkez 
Birliği’ne vermiştir.

Bölge Birlikleri
Ana sözleşmenin 5/a maddesi uyarınca ko-
operatiflerin finans işlerini düzenlemekle 
görevli olan Bölge Birlikleri uygulamaları 
aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde yürütül-
mektedir.

Kooperatif ve üst kuruluşlarda görevli 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi çiftçilerin 
beyannameleri limit gözetilmeksizin tasdik 
işlemi ile ”Özel Şahıs Haddi” ve ”Sözleşmeli 
Üretim Şahıs Haddi” dâhilinde kredi tespit 
işlemlerine ilişkin onay işlemleri yürütül-
mektedir. Kullandırılan kredileri denetle-
mek, ortak şikâyetlerini incelemek ve sonuç-
landırmak, ortak talep ve ihtiyaçlarını temin 
etmektir.
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Merkez
Birliği

Bölge
Birliği

İştirakYerleşim
Yeri

Toplam
Personel

Kooperatif Hizmet
Bürosu

171 1936.730 10.5651.618 195

Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi

Konya

Kayseri

Mersin

Gaziantep
Şanlıurfa

Malatya

Erzurum
Trabzon

Sivas

Samsun

Ankara

Kütahya

İzmir

Balıkesir

Tekirdağ

Sakarya

Antalya

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Organizasyonu
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Kooperatif ortaklarının; tarımsal girdilerini, 
tarımsal üretim araçlarını, zaruri tüketim 
maddelerini tedarik etmek, imal etmek ve 
ortak ürünlerinin değerlendirilmesi konu-
sunda faaliyetleri şirketleriyle birlikte yürü-
ten Tarım Kredi Kooperatifleri Türk çiftçisi-
nin ekonomik gücünü artırarak, her geçen 
gün değişmekte olan ihtiyaçlarını en uygun 
şartlarda temin etmeyi görev edinen ve 
hizmet politikasına uygun olarak iktisadi, 
teknik ve sosyal yönden çiftçi ortaklarının 
yararını gözeten bir çiftçi kuruluşudur.

Bu çerçevede 2021 yılında temel hedef ve 
stratejilerimizin gerçekleştirilmesine yöne-
lik olarak;

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanunu ile bu Kanunu değiştiren 
5330 sayılı Kanunun sağladığı imkanlar çer-
çevesinde yaklaşık 800.000 çiftçi ortağımı-
zın toplam kredi talepleri ve Merkez Birliği-
mizin kredi politikası doğrultusunda toplam 
plasman programının hazırlanmıştır.

Teşkilatımızın öz kaynakları yanında T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer bankalardan 
sağlanacak yabancı kaynaklarla ortaklarımı-
zın finansman ihtiyaçları karşılanacaktır.

İştirakimiz şirketlerin mamullerinin Mer-
kez ve Bölge Birlikleri ile Kooperatifler vası-
tasıyla pazarlanması, %50 ve daha fazlasına 
ortak olduğumuz şirketlerin sınai ve ticari 
faaliyetlerini modern işletmecilik kuralları 
çerçevesinde daha verimli bir şekilde sür-
dürmeleri faaliyetlerine devam edilecektir.

2021 
ÇALIŞMA PROGRAMI
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TÜRKİYE TARIM KREDİ 
KOOPERATİFLERİ 
FAALİYETLERİ

FİNANSAL VE MALİ 
FAALİYETLER

1.1 Finansman Yönetimi
2020 yılında Bankalardaki kredi limitlerimiz 
dâhilinde kredi temin edilerek Merkez Birliği 
öz kaynakları ile birlikte Kooperatif ve Bölge 
Birliklerimizin finansman ihtiyaçları zama-
nında karşılanmıştır. 2021 yılında da Teşki-
latımızın kaynak ihtiyacı en uygun şartlarda 
karşılanmaya devam edilecektir.

Paranın kıt ve maliyetinin yüksek olduğu 
günümüz piyasa şartlarında, fonların iyi yö-
netilmesi finansman yönetiminin başarısıyla 
doğru orantılıdır. Nakit akışlarının planlana-
rak yükümlülüklerin zamanında karşılanma-
sı, atıl kaynakların en yüksek verimle değer-
lendirilmesi, likiditenin optimal seviyede 
tutulması hayati önem taşımaktadır.

Bu noktadan hareketle, temin edilen 
kaynakların çiftçi ortaklarımıza kredi olarak 
kullandırılması esas olup Kooperatiflerimi-
zin ihtiyaç fazlası nakitleri öncelikle Bölge 
Birliklerinde oradan da Merkez Birliğinde 
toplanarak ihtiyaç duyulan kooperatif faali-
yetlerinde değerlendirilmektedir.

Paranın kıt ve maliyetinin yüksek 
olduğu günümüz piyasa şartlarında, 
fonların iyi yönetilmesi finansman 
yönetiminin başarısıyla doğru 
orantılıdır

“

1.2 Muhasebe ve Mali İşler 
Faaliyetleri
Teşkilatımızda muhasebe işlemlerinin daha 
verimli ve sorunsuz bir işleyiş sağlanması 
amacıyla, Merkezi Muhasebe Uygulaması 
devam ettirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze ait kanuni defter-
lerin tasdik, kayıt ve muhafaza işlemleri ile 
Kurumlar Vergisi beyannamesinin hazırlana-
rak vergi dairesine intikali, oluşması halinde 
bu verginin ödenmesi işlemleri yapılmıştır.

Kooperatiflerde yapılan denetimlerle il-
gili olarak düzenlenen inceleme, denetim, 
teftiş ve soruşturma raporlarının tembihna-
melerinin yazılması ve tembihname gerekle-
rinin yerine getirilip getirilmediğinin takibi 
yapılmıştır.

01.01.2020 yılından itibaren Kurumumuz 
bağlı ortaklıkları ve iştirak hesaplarında yek-
nesaklığın sağlanması, hesap mutabakatla-
rında yaşanan sorunların ortadan kaldırıl-
ması ve verilerin sağlıklı raporlanabilmesi 
amacıyla, Bölge Birliği, kooperatifler, bağlı 
ortaklıklar ve iştirak firma müşteri kayıtla-
rının firma müşteri modülündeki firma un-
vanı, vergi dairesi, vergi numarası, adres 
bilgilerinin firma müşteri modülünden gün-
cellenmesi, firma hesaplarının tüm kurum-
larda yeknesaklığı sağlanmıştır.
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Finansal ve Mali Faaliyetler

2020 yılı içerisinde kooperatiflere sa-
tışı yapılan ilkbahar ve sonbahar dönemi 
kimyevi gübrelerin kooperatif hesaplarına 
tahakkuku ve bedellerinin tahsilatları ilgili 
mevzuat çerçevesinde, tahakkuku ve vade-
lerinde ödenmesi adı geçen firma ile yapı-
lan protokol çerçevesinde yapılmaya devam 
edilmiştir.

E-dönüşüm kapsamında Merkez Birliği 
ve Bölge Birlikleri bünyesinde günümüz ih-
tiyaçlarına cevap verecek şekilde hızlı, kali-
teli hizmet verilebilmesi, personellerimizin 

1.3 Bütçe ve Raporlama Faaliyetleri
Merkez Birliğimiz, Bölge Birliklerimiz ve 
Kooperatiflerimizin 3’er aylık hesap dönem-
lerinde mali tablolarının kontrolü ve konso-
lidasyonu yapılarak, hesap dönemlerine ait 
Mali Durum Raporları hazırlanmıştır.

Kurumumuz faaliyetlerinin gerçekleşti-
rilmesi, daha gerçekçi rakamlarla gelir gider 
dengesinin sağlanması amacıyla diğer bi-
rimlerden alınan bilgilere istinaden Merkez 
Birliği, Bölge Birlikleri ve bağlı kooperatifleri 
için ayrı ayrı ve konsolide olmak üzere E-Ko-
op modülü üzerinden bütçeler hazırlanarak 
takibi sağlanmıştır.

Uluslararası Raporlama Standartları kap-
samında, teşkilatımıza ait 2019 yılı finansal 
tablolarının Uluslararası Denetim Standart-
ları çerçevesinde denetlenmesi, denetim 
görüşünün hazırlanması süreci KPMG Akis 
Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik firması 
ile birlikte yürütülmüştür.

iş yükünün bir kısmının azaltılabilmesi, basılı 
kâğıt masraflarının düşürülmesi amacıyla; iş 
yapılan, borç-alacak ilişkimizin olduğu fir-
malarla ilgili olarak BA-BS mutabakatı, cari 
mutabakat, hesap özeti karşılaştırma, bakiye 
sorgulama, gelir tablosu ve bilanço mutaba-
katı konularında e-mutabakat programı uy-
gulamaya konulmuştur.

E-dönüşüm kapsamında 01.01.2020 
tarihinde e-Müstahsil uygulamasına ve 
01.07.2020 tarihinde e-İrsaliye Uygulaması-
na geçilmiştir.

Faaliyetlerdeki yönetimsel riskin azaltıl-
ması, teşkilat bünyesinde yürütülen iş ve 
işlemlerin tek elden kontrol ve gözetiminin 
sağlanabilmesi, iş/işlemler esnasında manu-
el müdahalenin ortadan kaldırılması, perso-
nel kaynaklı oluşabilecek hataların önüne 
geçilmesi amacı ve faaliyet verimliliğini art-
tırmak, işgücünün daha etkin kullanılmasını 
sağlamak, kooperatiflerdeki saha çalışmala-
rına ilişkin pazarlama ve satış faaliyetlerinin 
arttırılması, kurumun kanun vergi ve mevzu-
at takibinin güncel ve hızlı yapılmasını sağ-
lamak hedefiyle Merkezi Operasyon Birimi 
çalışmaları başlatılmıştır.

Dönen 
Varlıklar

Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

1.4 Konsolide Mali Tablolar (TL)

24.481.438.918

19.232.399.793

25.830.933.577

19.379.447.664

2020

2020

2019

2019

Özkaynaklar

8.490.459.690
9.621.371.1662020

2019

Pasif Toplam

27.881.244.707 29.156.083.16120202019

Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

158.385.223
155.264.3302020

2019

Duran
Varlıklar

3.399.805.789
3.325.149.5842020

2019

Aktif Varlıklar 
Toplamı

27.881.244.707 29.156.083.16120202019
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Finansal ve Mali Faaliyetler

Net Satışlar Faaliyet GiderleriKonsolide Mali 
Tablolar

2020 Yılı 
Konsolide 
Gelir Tablosu 
Açıklaması

18.758.838.893 1.201.631.147
19.466.493.174 1.355.843.5192020 2020

2019 2019

Satışların Maliyeti

17.102.657.557
17.663.066.236

19.466.493.174TL 1.355.843.519 TL

17.663.066.236TL

2020

2019

RASYOLAR HESAPLAMA 2017 2018 2019 2020

*Cari Oran Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar 1,18 1,21 1,27 1,33

Asit-Test Oranı (Dönen V. - Stoklar) / K.V.Y.Kay. 1,14 1,16 1,21 1,27

Nakit Oranı Hazır Değerler / K.V.Y.Kay. 0,004 0,003 0,007 0,012

RASYOLAR HESAPLAMA 2017 2018 2019 2020

Finansal Kaldıraç 
Oranı

Yabancı Kaynak / Aktif Toplamı 0,73 0,74 0,69 0,67

Özkayn. Aktif 
Toplamına Oranı

Özkaynaklar / Aktif Toplamı 0,27 0,26 0,30 0,33

Finansman Oranı Özkaynaklar / Yabancı Kaynaklar 0,37 0,36 0,44 0,49

Likidite Oranları

Finansal Yapı 
Analiz Oranları

2020 yılsonu itibariyle Konsolide rakamlarda; Cari Oran: 1,33 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum kısa vadeli 
borç ödeme gücümüzün olduğunu ve atıl fon tutulmadığının göstergesi olarak ifade edilebilir.

Satışlar

Kooperatif ve Bölge Birliklerimiz tarafından 
satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan 
toplam değerlerden oluşan Yurt İçi Satışlar, 
Kredi Gelirleri ve Diğer Gelirleri toplamı 
19.524.434.488 TL olup 57.941.314 TL’lik 
Satış İndirimlerinin düşülmesi sonucu 
2020 yılında elde edilen Net Satış Hâsılat 
19.466.493.174TL’dir. 

Faaliyet Giderleri

Pazarlama Satış Dağıtım, Genel Yönetim 
Giderleri toplamından oluşan faaliyet 
giderleri toplamı 1.355.843.519 TL’dir

Satışların Maliyeti

2020 yılı Satılan Ticari Mal ve Hizmet 
Maliyeti ile Kredi Maliyeti toplamı 
17.663.066.236 TL’dir

RASYOLAR HESAPLAMA 2017 2018 2019 2020

Brüt Satışların Net 
Satışlara Oranı

Brüt Satış Kârı/Net Satışlar 0,08 0,09 0,09 0,09

Net Kârın Net 
Satışlara Oranı

Net Kâr / Net Satışlar 0,04 0,05 0,04 0,05

Net Kârın Toplam 
Varlıklara Oranı

Net Kâr / Toplam Varlıklar 0,02 0,04 0,04 0,04

Karlılık 
Oranları

Satış Gelir Ve Giderine İlişkin Açıklamalar
Tarımsal üretim sürecinde duyulan ihtiyaçlar, ihtiyacın durumu dikkate alınarak satıcılık, 
başbayilik/bayilik, aracılık, acentelik, tek satıcılık anlaşmaları usulüyle karşılanabilir. Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nce oluşturulan mevzuat doğrultusunda, teşkilat ile 
ülke genelinde Satış anlaşması yapmak isteyen firmaların anlaşmaları Merkez Birliğince 
yapılır.
Finansal Gelir Ve Giderlere İlişkin Açıklamalar
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve Kooperatiflere finansman sağ-
lamak amacıyla öz kaynaklarının yanı sıra yurtiçi bankalardan kredi kullanmıştır. 

Bu kredilerin büyük bölümü kısa vadeli işletme krediler olup bu durum fonlama tercihinin 
kısa vadeli kredilerden yana kullanmasına sebep olmuştur. 

Bankadan kullanılan kredilerin maliyet hesabı yapılarak sabit veya değişken faiz oranıyla 
Bölge Birliklerine kredi kullandırılmaktadır. Temin edilen krediler sebebiyle bölge birlikleri 
ve kooperatiflerden komisyon alınmamakla birlikte vade ve faiz uyumsuzlukları sebebiyle 
gelir ve giderler ortaya çıkabilmektedir.
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2019

2020

2017 2018 2019 2020 ∆(%)

Sermaye 493.296.624 521.532.754 552.873.948 574.978.391 3,9

Enf. Düzeltmesi 79.095.360 78.995.474 78.961.082 78.648.462 0,3

Yedek akçe 1.173.211.822 1.630.099.330 1.648.677.615 1.669.223.271 1,2

Fonlar 1.532.598.365 2.264.332.434 2.367.282.866 2.446.958.283 3,4

Net kâr 775.379.436 312.213.628 1.047.594.275 1.709.225.969 63,1

Toplam 4.053.581.607 4.807.173.620 5.695.389.786 6.479.034.376 13,7

2017 2018 2019 2020 ∆(%)

Sermaye 646.303.956 684.398.459 725.411.519 754.741.718 4,0

Enf. Düzeltmesi 274.628.624 274.080.489 274.046.097 274.239.689 0,0

Yedek akçe 1.602.895.277 2.108.861.299 2.129.113.059 2.188.411.735 2,8

Fonlar 2.958.067.235 3.816.830.511 4.133.467.217 4.465.133.960 8,0

Net kâr 954.493.202 430.661.936 1.228.421.798 1.938.844.065 57,8

Toplam 6.436.388.294 7.314.832.692 8.490.459.690 9.621.371.167 13,3

Kooperatif 
Özkaynakları

Konsolide 
Özkaynaklar

ÖZKAYNAKLAR

Fonlar

42%

Fonlar

38%

Yedek Akçe

26%

Yedek Akçe

29%

Sermaye

10%

Sermaye

9%

Enf. Düzeltmesi

1%

Enf. Düzeltmesi

1%

Net Kar

26%

Net Kar

18%

Tüm Kurum 
Özkaynakları

Sermaye

Yedek Akçe

Fonlar

T O P L A M

2017 2018 2019 2020

Toplam
6.436.388.294

2.958.067.235

3.816.830.511
4.133.467.217

4.465.133.960

1.602.895.277 2.108.861.299
2.129.113.059 2.188.411.735

646.303.956 684.398.459 725.411.519 754.741.718

Toplam 
7.314.832.692

Toplam 
8.490.469.690

Toplam 
9.621.371.167

Kurum Sermaye Enf. Düzelt. Yedek Akçe Fonlar Net Kâr TOPLAM

Kooperatifler 574.978.391 78.648.462 1.669.223.271 2.446.958.283 1.709.225.969 6.479.034.376

Bölge Birliği 143.602.253 141.023.196 228.707.650 281.317.772 61.262.819 855.913.691

Merkez Birliği 36.161.073 54.568.030 290.480.812 1.736.857.906 168.355.277 2.286.423.100

Toplam 754.741.718 274.239.689 2.188.411.735 4.665.133.960 1.938.844.065 9.621.371.167

Konsolide Özkaynak Dağılımları

2019 2020

Yedek Akçe

25%

Fonlar

49%

Net Kar

14%

Enf. Düzeltmesi

3%

Sermaye

9%

Yedek Akçe

22%

Fonlar

47%

Net Kar

20%

Enf. Düzeltmesi

3%

Sermaye

8%
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KREDİ FAALİYETLERİ TARIMSAL 
KREDİLER

İşletme Kredileri (Kısa Vadeli 
Krediler)
İşletme kredileri; ortağın tarımsal faaliyetini 
yürütmesi için gerekli girdilerin (nakit dâhil) 
temini amacıyla kullandırılan azami 1 yıl va-
deli kredilerdir. 

Nakit Kredi 
Üretim unsurlarından bitki besleme ürünle-
ri, bitki koruma ürünleri, tohum, fide, fidan, 
enerji ürünleri, yem gibi girdiler dışındaki fi-
nansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 
nakit olarak kullandırılan kredilerdir.

Kullandırılacak nakdi kredi miktarının, bu 
konuda Merkez Birliğince belirlenen limitler 
dâhilinde kalmak kaydıyla ortağın beyan-
namesinde belirtilen üretim faaliyetleriyle 
uyumlu olması gerekmektedir. 

Ayni Krediler 
Üretim unsurlarından olan ve kooperatifçe 
ayni olarak karşılanan, bitki besleme ürünle-
ri, bitki koruma ürünleri, tohum, fide, fidan, 
enerji ürünleri, hayvancılık, su ürünleri, arıcı-
lık, bambus arısı vb. konularda kullandırılan 
kredilerdir.

Kullandırılacak ayni kredi miktarının, or-
tağın beyannamesinde belirtilen üretim fa-
aliyetleriyle uyumlu olması gerekmektedir.

Sigorta Primi Kredileri 
Ortakların tarımsal üretimleri ile hayvansal 
varlıklarının teminat altına alınması amacıy-
la yapılan tarımsal sigortalar ile Merkez Bir-
liğince belirlenecek diğer sigorta konuların-
daki sigorta prim bedelleri için kullandırılan 
kredilerdir. 

Toprak Analizi Kredileri 
Ortaklarımızın gereğinden az veya fazla 
gübre kullanmalarının önlenmesi, ürünlerin 
verim ve kalitesinin artırılarak gelir seviyele-
rinin yükseltilmesi ve doğru gübre kullanıl-
masının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan 
toprak analizi bedelleri ve sair masraflar için 
kullandırılan kredilerdir. 

Kooperatifler, 1581 sayılı 
Kanunun 3. ve Ana 
sözleşmenin 5. maddeleri 
uyarınca ortakların kısa ve 
orta vadeli kredi ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.

Üretim Amaçlı 
Krediler
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Kredi Faaliyetleri

Hizmet Bedeli Kredileri
Kooperatifin sahip olduğu, kiralama veya 
hizmet alımı yoluyla temin ettiği taşıt, ma-
kine, zirai alet vb. araçların ortakların ta-
rımsal ihtiyacı doğrultusunda kullanımına 
sunulması suretiyle kullandırılan kredilerdir.

Belge Karşılığı Krediler
Tarımsal girdilerin Kooperatifçe ayni olarak 
karşılanması esas olmakla birlikte, herhangi 
bir sebeple ayni olarak karşılanamayan ta-
rımsal girdi konularında Tedarik ve Pazarla-
ma Yönetmeliği esasları dâhilinde kullandı-
rılan kredilerdir. 

Diğer İşletme Kredileri
Ortakların tarımsal üretimlerinin gerçekleş-
tirilmesi için yukarıda belirtilenlerin dışında 
ortaya çıkacak Merkez Birliğince belirlenen 
girdi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanma-
sı amacıyla kullandırılan kredilerdir.

Yatırım Kredileri (Orta Vadeli 
Krediler)
Yatırım kredileri; tarımsal işletmenin canlı 
ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her 
çeşit tarımsal araç-gereç, traktör, biçer-dö-
ver, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü mal-
zemesi, arı kovanı, su ürünleri ekipmanları, 
ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında 
kullanılan canlı ve cansız donatma malzeme-
leri ve irat hayvanlarının sağlanması yanında 
bitkisel üretime yönelik fidan ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla açılan kredilerdir.

Bu kapsamda kullandırılacak kredilere en 
çok 4 yıla kadar vade verilebilecektir.

Tarımsal Araç-Gereç Yatırım 
Kredileri
İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç 
duyulan traktör, biçer-döver, her çeşit tarım 
araç-gereci, tarımsal araç lastikleri, sergi ve 
örtü malzemesi vb. konularında ortaklara 
en çok 4 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni 
kredilerdir.

Kooperatif kredilerinden yararlanılarak 
ortaklara temin edilecek kredi konusu malla-
rın teşkilatımızca anlaşma yapılan firmalara 
ait, kredilerimizle satışı kabul edilen araç ve 
gereçlerden olması gerekmektedir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarı-
lan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kre-
dili Satışına Esas Deney ve Denetimler ile İl-
gili Tebliğ çerçevesinde teknik gereklere ve 
tarımda kullanılmaya uygun olduğu yetkili 
kuruluşların verdiği deney raporları ve zirai 
kredilendirme belgeleri ile tespit edilen ta-
rım araç-gereçleri kredilendirilebilecektir.

Deney raporu ve zirai kredilendirme bel-
gesi olmayan tarım araç-gereçleri kredilen-
dirilmeyecektir.

İkinci el traktör, biçer-döver ve tarım 
araç-gereçleri de kredilendirilebilecektir. 

Hayvancılık Yatırım Kredileri
Ortağın ihtiyacı olan büyükbaş ve küçükbaş 
irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürün-
leri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes 
hayvancılığında kullanılan canlı ve cansız 
donatma malzemelerinin karşılanması ama-
cıyla 4 yıla kadar vadeli olarak kullandırılan 
ayni kredilerdir.

Diğer Orta Vadeli Yatırım Kredileri
Ortakların üretimlerini artırıcı, geliştirici ve 
üretim faaliyetlerini destekleyici konularda 
(motosiklet, motosiklet yük sepeti, yük taşı-
ma aracı, konteyner v.b) en çok 4 yıla kadar 
vade ile kullandırılan kredilerdir. 

Tüketim Kredileri
Ortakların, tarımsal kredi kapsamına girme-
yen ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve 
belge karşılığı olarak kullandırılan İşletme 
ve yatırım kredileridir. (2015/1781 Sayılı Ge-
nelge) 
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Kredi Faaliyetleri

Faizsiz Krediler 
Ortakların ihtiyaçlarının, finansman maliye-
ti ilave edilmek suretiyle belirlenecek bedel 
üzerinden vade tarihine kadar faizsiz bir şe-
kilde karşılanmasına yönelik ayni olarak kul-
landırılan işletme veya yatırım kredileridir. 

Sabit Faizli Krediler
Ortaklarımızın borçlarına değişken oranlar-
da KKKP uygulanmadan, ürün satış fiyatına 
vade süresi dikkate alınmak suretiyle vade 
farkı ilave edilerek belirlenen yeni bir kredili 
satış fiyatı ile kullandırılan kredilerdir.

Bu kapsamda daha önce değişken faiz 
oranları uygulanan krediler için sabit faiz 
oranları uygulanmakta olup, bu şekilde or-
taklarımızın vade sonunda ödeyecekleri 
borç tutarları kredi kullandırıldığı tarihte 
belirlenebilecektir.

Bereketli Kredi 
Ortaklarımıza borç ödeme alışkanlığı kazan-
dırılması, borcunu yapılandırma, erteleme, 
yenileme yöntemlerine başvurmadan vade-
sinde düzenli olarak ödeyen ortaklarımızın 
ödüllendirilmesi amacıyla “Bereketli Kredi” 
adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirilmiş-
tir. Bereketli Kredi imkânından “2019 yılında 
10.000 TL ve üzerinde ayni kredi kullanmış 
ve 2019-2020 yıllarında erteleme, yenileme, 
yapılandırma yapmayan ve borçları kanuni 
takibe düşmemiş ortaklar” yararlanacağı bir 
kredidir.

Bereketli Kredi projesi kapsamında orta-
larımıza faizsiz olarak (%100 sübvansiyonlu) 
tohum, gübre, zirai ilaç, yem ve akaryakıt 
(motorin) kredisi kullandırılacaktır.

Ortaklara kullandırılacak kredilere KKKP, 
fon, komisyon vb. herhangi bir kredi maliyeti 
yansıtılmadan yalnızca tarımsal cari faiz ora-
nı uygulanacaktır.

Değişken Faizli Yatırım Kredisi 
Kullanan Ortaklarımıza Sağlanan 
Kolaylıklar

Tarımsal faiz oranının sabit kaldığı 
08.05.2013-02.05.2019 döneminde ticari faiz 
oranlarının önemli ölçüde dalgalanması ve 
yükselmesi sonucunda tarımsal faiz oranları 
ile ticari faiz oranları arasında oluşan fark, 
ortaklarımıza Kaynak Kullanımı Katılım Payı 
(KKKP) olarak yansıtılmış ve bu uygulama-
dan en fazla olumsuz etkilenen kesim, ticari 
faiz oranlarının yükselmeye başladığı dönem 
öncesinde yatırım kredisi kullanmış ortak-
larımız olmuştur. Bu nedenle oluşan ortak 
şikâyetlerinin önüne geçilmesi, borçların va-
desinde ödenmesinin teşvik edilmesi ve ko-
operatif ortak ilişkilerinin zarar görmemesi 
amacıyla 02.05.2019 tarihi öncesi kullandırı-
lan ve hâlihazırda normal takip hesaplarında 
bulunan yatırım kredisi taksitleri ile ilgili ola-
rak KKKP uygulamasına son verilmiş olup, 
bu kapsamda ortaklarımıza yönelik olarak 
toplamda 40 milyon TL’yi aşan bir komisyon 
indirimi uygulanması öngörülmektedir.
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Ortak Kredi Hacmi
Yıllık Kredi Hacmi” ortağın bir yılda elde 
edeceği tahmin olunan tarımsal ürünlerinin 
değerinin %70’ini, “Toplam Kredi Hacmi”, or-
tağın iki yılda elde edeceği tahmin olunan 
tarımsal ürünlerinin değerinin %70’ini ifade 
eder. 

Ortak Kredi Limiti
Kredi limitinin belirlenmesinde esas alına-
cak üretim faaliyetleri Ortak Beyannamesi 
ile tespit edilecektir.

Ortağın, beyan ettiği varlık miktarı ve 
kooperatif dışındaki kredi kuruluşlarına olan 
borçları, kullanacağı kredi için talep edilecek 
teminat şartlarının belirlenmesinde Merkez 
Birliğince göz önünde bulundurulabilir.  

Ortaklarımıza “Yıllık Kredi Hacmi” dâhi-
linde kalmak kaydıyla işletme kredisi talep-
leri için “Yıllık Kredi Limiti”, “Toplam Kredi 
Hacmi” dâhilinde kalmak kaydıyla yatırım 
kredisi talepleri için “Toplam Kredi Limiti” 
tespiti yapılabilir. Ancak; kullandırılacak 
kredinin yıl içi yatırım kredisi taksit tutarı 
ile işletme kredilerinin toplamı ortağın “Yıl-
lık Kredi Limiti” ni aşamaz.

Ortaklara 
Tespit Edilen 

Krediler

Varlıkların Değer Tespiti
Ortağın varlıklarının tespitinde;

a. Sahip olduğu arazilerin değeri,

b. Sahip olduğu ve/veya Kooperatiften kredili 
olarak talep ettiği hayvanların (büyükbaş, 
küçükbaş, kanatlı, balarısı vs.) değerleri,

c. Sahip olduğu ve/veya Kooperatiften kredili 
olarak talep ettiği tarımsal araçların (trak-
törlerin kasko değeri) değerleri,

d. Sahip oldukları tarımsal arazilerin haricin-
de, kullanmayı talep ettikleri krediler için 

teminat olarak gösterilen;

Kendilerine, eşi ve üretimdeki kazançları 
müşterek olan diğer aile bireylerine (bunlar-
dan kooperatif ortağı olanların kendi kredi-
lerine ilişkin olarak beyan ettikleri araziler 
hariç) ait arazilerin rayiç değerlerinin tama-
mı,

Üçüncü şahıslara (üçüncü şahıslardan 
kooperatif ortağı olanların kendi kredilerine 
ilişkin olarak beyan ettikleri araziler hariç) 
ait arazilerin rayiç değerlerinin %50’si,

e. Sahip oldukları tarımsal araçlar haricinde, 
kullanmayı talep ettikleri krediler için temi-

nat olarak gösterilen;

Kredi Faaliyetleri

Kendilerine, eşi ve üretimdeki kazançları 
müşterek olan diğer aile bireylerine (bunlar-
dan kooperatif ortağı olanların kendi kredi-
lerine ilişkin olarak beyan ettikleri traktörler 
hariç) ait traktörlerin kasko değerlerinin ta-
mamı, 

Üçüncü şahıslara (üçüncü şahıslardan 
kooperatif ortağı olanların kendi kredilerine 
ilişkin olarak beyan ettikleri traktörler hariç) 
ait traktörlerin kasko değerlerinin %50’si 
varlık olarak kabul edilir.

f. Teminat mektubu geçerli olduğu sürece tu-
tarının % 75’i (Teminat mektubunu ipotek/
rehin vermek suretiyle alınması duru-
munda) ortağın teminat mektubunu konu 
varlıkların değeri sıfır kabul edilecektir.

Tarımsal Ürünlerin Değer Tespiti 
Ortağın bir yılda elde edileceği tahmin olu-
nan tarımsal ürünlerinin değerinin tespitin-
de;

a. Tarımsal üretim yaptığı arazilerden (orta-
ğın sahip olduğu araziler, eşi ve üretimdeki 
kazançları müşterek olan diğer aile bireyle-
rine ait araziler, kiralama yoluyla işletilen 
araziler ve ecrimisil bedeli ödemek suretiyle 
işletilen Hazine arazileri) elde edilecek 
ürünlerin değeri, 

b. Sahip olduğu ve/veya Kooperatiften kredili 
olarak talep ettiği hayvanlardan (büyük-
baş, küçükbaş, kanatlı hayvan, balarısı, su 
ürünleri v.s) elde edilecek ürünlerin değeri, 

dikkate alınır. 
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Varlık ve Ekilişlerin Tespitinde 
Dikkat Edilecek Hususlar
Ortakların beyannamelerinde gösterdikleri 
varlıkları ile ekilişlerinin tespitinde aşağıda 
belirtilen esaslara göre işlem yapılır;

a. Sahip oldukları tapulu araziler tapu 
belgesiyle (aslı veya fotokopisi), kadastro 
çalışması yapılmayan mahallerdeki araziler 
ise vergi kaydı belgeleriyle (aslı veya fotoko-
pisi) tevsik olunur.

b. Ekilişleri köy/mahalle ihtiyar heyetlerince 
onaylı ortak beyannameleriyle tevsik edilir. 

c. Ancak, Kanun, Kararname vs. bağlayıcı 
mevzuatla getirilen hükümlere göre ortak-
ların ekilişlerinin belgelendirilmesi gereken 
hallerde buna göre işlem yapılacaktır.

d. Ortaklar, kendilerine ait tarımsal işletmele-
rine ilaveten gelirlerini yükseltmek, bitkisel 
üretim miktarını artırmak amacıyla kira 
sözleşmesi ile temin ettikleri arazi üzerin-
deki üretim için Kooperatiften kredi talep 
edebilirler.

Kira sözleşmesinin süresi kullandırılacak 
kredilerin vadesiyle uyumlu olmalıdır. 

Kira sözleşmesinin noter veya köy/mahal-
le ihtiyar heyetlerince onaylı olması gerekir.

Kiralama yoluyla işlenen tapulu arazilerin 
tapu belgesi, tapusu bulunmayan arazilerin 
ise vergi kaydı belgesi alınacaktır.

Kira ile işlenecek ekim alanlarının tapu/
vergi kayıtları ile yapılan sözleşmelerin kar-
şılaştırılması suretiyle doğrulukları tespit 
edilmelidir. Ayrıca muvazaalı kredi taleple-
rini önlemek açısından arazi sahibi ile kiracı 
ortağın isim ve adresleri ile kiralanan ara-
zilerin bir deftere kooperatife bağlı köyler 
itibariyle kayıt edilmelidir.

a. Kooperatif Yetki Limitindeki 
Kredilerin Onayı
Kooperatif Değerlendirme Komitesi; Biri en 
üst unvanlı olmak üzere Kooperatifte görev 
yapan imzaya yetkili iki personelden oluşur. 
Kooperatifte asaleten çalışan imzaya yetkili 
iki personel bulunmaması durumunda de-
ğerlendirme komitesi, Kooperatifte asaleten 
görev yapan imzaya yetkili bir personelden, 
bununda bulunmaması durumunda geçici 
görevli bulunan imzaya yetkili personelden 
teşekkül eder. Değerlendirme komitesi, Ko-
operatif yetki limitindeki kredi taleplerini 
Kredi Yönetmeliği ve diğer kredi mevzuatına 
göre inceleyerek Kooperatif Yönetim Kurulu 
onayına sunar. Kooperatif yetki limitindeki 
krediler, Kooperatif Yönetim Kurulu onayı ile 
kullandırılır.

b-Bölge Birliği Yetki Limitindeki 
Kredilerin Onayı
Bölge Birliği Değerlendirme Komitesi; Böl-
ge Birliği krediler servisinde görev yapan 
imzaya yetkili servis yetkilileri, yönetmen 
yardımcıları, yönetmenler ve uzmanlar 
arasından Bölge Birliği Müdürü tarafından 
görevlendirilen iki personelden oluşur. De-
ğerlendirme komitesi, Bölge Birliği yetki li-
mitindeki kredi taleplerini Kredi Yönetmeliği 
ve diğer kredi mevzuatına göre inceleyerek 
Bölge Birliği kredi komitesi onayına sunar. 
Bölge Birliği kredi komitesi, krediler servi-
sine bakan Bölge Birliği Müdür Yardımcısı 
ile Bölge Birliği Müdüründen teşekkül eder. 
Bölge Birliği yetki limitindeki krediler, her 
yılın ilk ayında Bölge Birliği Yönetim Kuru-
lundan kredi onaylarına ilişkin alınacak yıllık 
yetkiye istinaden Bölge Birliği kredi komitesi 

Kredi Faaliyetleri

Ortakların kira ile işledikleri arazilerin de-
ğerleri beyannamelerinde sıfır kabul edilir.

d-Tapu veya vergi kaydı ibraz edemeyen 
fakat zilyetindeki araziyi işleyen ortakların 
krediye esas olacak ekilişleri çiftçilik belge-
si, çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi veya bu 
ekilişleri kendisinin yaptığına dair köy/ma-
halle ihtiyar heyetlerince onaylı bir belgeyle 
tevsik edilir.

Beyannamelerde bu durumdaki arazilerin 
değerleri sıfır kabul edilir. 

e. Hazine arazilerini ecrimisil bedeli ödemek 
suretiyle işleyen ortakların ekim alanlarının 
tevsiki, ortakların getirecekleri ecrimisil 
belgesiyle sağlanır.

f. Eşe ve/veya üretimdeki kazançları müşte-
rek olan ailenin diğer fertlerine ait araziler 
için de ortaklara kredi kullandırılabilecektir.

Ancak, bu arazilerin değerleri ortakların tarım-
sal varlıklarının tespitinde dikkate alınmaz.

g. Ortaklar kendilerinin de hisse sahibi olduk-
ları hisseli arazilerdeki ekilişleri için kredi 
kullanabilirler. Bu arazilerdeki ekilişlerin 
ortak tarafından yapıldığına dair diğer 
hissedarların yazılı muvafakatı alınır. Diğer 
hissedarların hisselerinin değerleri ortakla-
rın tarımsal varlıklarının tespitinde dikkate 
alınmaz. 

h. Sahip oldukları hayvan varlıkları (cinsleri 
ve adetleri) il/ilçe tarım teşkilatlarından 
alınmış belgelerle (aslı veya fotokopisi) 
tevsik edilir.

i. Su ürünleri avcılığı ve/veya yetiştiriciliği 
yapan ortakların sahip oldukları tekne ve 
tesisler bunlara ilişkin belgelerle (aslı veya 
fotokopisi) tevsik edilir.

Tespit Edilen 
Kredinin 

Onayı 

onayı ile kullandırılır.

c-Merkez Birliği Yetki Limitindeki 
Kredilerin Onayı
Merkez Birliği Değerlendirme Komitesi; 
Merkez Birliği Krediler ve Finansman Daire 
Başkanlığında görev yapan imzaya yetkili 
servis yetkilileri, yönetmen yardımcıları, 
yönetmenler ve uzmanlar arasından Kredi 
Politikaları Müdürü tarafından görevlendi-
rilen iki personelden oluşur. Değerlendirme 
komitesi, Merkez Birliği yetki limitindeki 
kredi taleplerini Kredi Yönetmeliği ve diğer 
kredi mevzuatına göre inceleyerek Merkez 
Birliği kredi komitesi onayına sunar. Merkez 
Birliği kredi komitesi;
-Bölge Birliği yetki limitini aşan tutar ile 
Kooperatif genel yetki limitinin 15 katına 
kadar, Kredi Politikaları Müdürü ile Müdür-
lüğün bağlı olduğu Krediler ve Finansman 
Daire Başkanından,
-Kooperatif genel yetki limitinin 15 katından 
25 katına kadar, Kredi Politikaları Müdürü, 
Krediler ve Finansman Daire Başkanı ve 
Genel Müdür Yardımcısından teşekkül eder. 
Merkez Birliği Kredi Komitesi yetki limitin-
deki krediler, Merkez Birliği kredi komitesi 
onayı ile kullandırılır.
Kooperatif genel yetki limitinin 25 katından 
40 katına kadar olan kredi talepleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu onayı ile kullandırılır. 
Kredi taleplerinde, Kooperatif genel yetki li-
mitinin 40 katını aşan kısmı nazara alınmaz.
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Kooperatif Yetki Limiti
Bir ortağa, uygun görülmek ve ortak kredi hacmi dâhilinde olmak 
kaydıyla Kooperatif genel ve özel yetki limiti dâhilinde Kooperatif 
Yönetim Kurulu onayıyla kredi kullandırılabilecektir.

Ortakların, kooperatif genel ve özel yetki limitini aşan kredi ta-
lepleri, kooperatif yönetim kurulunun uygun görmesi ve karara bağ-
laması şartıyla ilgili üst kuruluş/kuruluşların onayı ile kullandırılır. 

Kooperatif Genel Yetki Limiti
Kooperatif genel yetki limiti 75.000,00 TL’dir. Belirtilen tutar azami 
tutar olup, ortağın tarımsal varlığına bağlı olarak azalabilir. 

Kooperatif Özel Yetki Limiti
Kooperatifler, kullandırılacak krediye Karşılık yalnızca banka teminat 
mektubu veren ortakların kredilerini, kooperatif genel yetki limiti-
nin 10 katına kadar Kooperatif Yönetim Kurulu onayıyla kullandırı-
labilir. Bu durumda Bölge Birliğine bilgi verilir.

Belirtilen durum dışında, Bölge Birlikleri, kendilerine belirlenen 
yetki limiti dâhilinde kalmak ve kooperatif genel yetki limitinin 5 ka-
tını aşmamak kaydıyla Kooperatiflere yetki devri yaparak Kooperatif 
özel yetki limiti belirleyebilir. 

Bölge Birlikleri, kooperatiflerde olağanüstü durumların yaşanma-
sı durumunda Merkez Birliği onayıyla, kooperatif genel yetki limi-
tinin 1/5 oranına kadar indirim yaparak Kooperatif özel yetki limiti 
belirleyebilir.

Kredi Faaliyetleri

Yetki Limiti Bölge Birliği Yetki Limiti 
Ortakların, Kooperatif genel ve özel yetki 
limiti üzerindeki kredi talepleri, ilgili üst ku-
ruluş/kuruluşların onayı ile kullandırılır. 

Bölge Birliği Genel Yetki Limiti
Bölge Birliği genel yetki limiti, kooperatif ge-
nel yetki limitinin asgari 5, azami 10 katı ola-
cak şekilde, ölçek büyüklükleri de göz önüne 
alınarak Merkez Birliği tarafından belirlenir. 

Bölge Birliği Özel Yetki Limiti
Bölge Birlikleri, Kooperatiflerde kullandırıla-
cak krediye karşılık yalnızca banka teminat 
mektubu veren ortakların kredilerini, koo-
peratif genel yetki limitinin 20 katına kadar 
Merkez Birliğine bilgi vermek kaydıyla onay-
layabilir.

Merkez Birliği Yetki Limiti
Kooperatif ortaklarının Bölge Birliği genel ve 
özel yetki limitini aşan kredi talepleri; Koo-
peratif genel yetki limitinin 25 katına kadar 
Merkez Birliği Kredi Komitesinin onayı, Ko-
operatif genel yetki limitinin 25 katından 40 
katına kadar Merkez Birliği Yönetim Kurulu 

onayıyla kullandırılır. Kredi taleplerinde, Ko-
operatif genel yetki limitinin 40 katını aşan 
kısmı nazara alınmaz.
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2017 2018 2019 2020 ∆(%)

Kullandırılan 
Toplam Kredi

7.619.314.092 8.026.493.265 8.222.278.305 8.260.967.862 0,5

İndirimli 
Krediler

4.994.289.607 4.427.161.112 5.706.147.312 6.272.611.495 9,9

Ortak Sayısı 422.526 414.482 390.763 364.238 -6,8

2017 2018 2019 2020 ∆(%)

Taahhüt Edilen 
Sermaye

673.920.541 700.882.878 716.070.850 945.403.785 32,0

Ödenen 
Sermaye

493.296.624 521.532.275 552.873.948 754.900.134   36,5

Tespit Edilen 
Kredi

13.919.073.072 14.974.076.403 14.837.177.320 13.560.718.698 -9,4

Kredi Cinsi 2017 2018 2019 2020

Yenileme 
Kredisi

946.293.629 886.172.506 1.296.153.867 541.575.406

İşletme Kredisi 5.970.258.142 6.677.817.112 6.706.287.570 7.452.461.909

Yatırım Kredisi 702.762.321 462.503.647 219.836.868 266.930.547

Toplam 7.619.314.092 8.026.493.265 8.222.278.305 8.260.967.862

Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Denetçilere Ait Dosyaların Onayı 

Yıllar İtibariyle 
Kredi Dağılım 
Tablosu

Yıllar İtibariyle 
Sermaye Durum 
Tablosu

5+30+65+N

Kredi Faaliyetleri

Kooperatif, Bölge Birliği ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Denetçilerinin “Kooperatif Yetki Limiti” dâhilindeki kredi talepleri 
de Bölge Birliğinin onayına sunulacaktır

2020 yılsonu itibariyle tespit edilen krediler %9,4 oranında azala-
rak, tespit edilen kredi 13.560.718.698 TL olarak gerçekleşmiştir. Ta-
ahhüt edilen sermaye bir önceki yıla göre %32 oranında ve ödenen 
sermaye ise %36,5 oranında artmıştır. 

13.560.718.698
2020 yılsonu itibariyle tespit edilen kredi tutarı

Ortak Kart Projesi
Ortaklarımıza kredi kullandırılması aşama-
sında tanzim edilen senet ve faturalara ıs-
lak imza alınmasının sebep olduğu mesai 
yoğunluğunun ortadan kaldırılması, aşırı 
kırtasiye kullanımı ve imza sahteciliğinin 
önlenmesi ve kredi kullanım süreçlerinin 
hızlandırılarak daha güvenli hale getirilmesi 
yönünde ortak talepleri de dikkate alınarak 
uygulamaya konulmuştur.

Proje kapsamında pilot bölge olarak be-
lirlenen Trabzon Bölge Birliğinde uygulama-
ya geçilmiştir. Pilot Bölge Birliği’ nde başarı 
ağlanması dolayısıyla Gaziantep, İzmir, An-
talya, Sakarya ve Tekirdağ Bölge Birliklerin-
de POS cihaz kurulumları gerçekleştirilerek 
kart dağıtımları yapılarak uygulamaya geçil-
miştir.

Balıkesir, Kütahya, Konya ve Sivas Bölge 
Birliklerinde ise POS cihazı kurulumları ta-
mamlanmıştır. Kayseri, Samsun, Erzurum, 
Malatya, Mersin ve Şanlıurfa Bölge Birlikle-
rinde POS cihazı ihtiyaçları PTT’ye bildirile-
rek Kooperatiflerimizin PTT Üye İş Yeri Söz-
leşmelerini imzalama süreçleri başlatılmıştır.

Ortak Skorlama Projesi
Ortaklarımızın kredi kullanım sürecini ko-
laylaştırmak ve ortaklarımıza daha avan-
tajlı kredi tekliflerinde bulunmak amacıy-
la “Ortak Skorlama Projesi” çalışmalarına 
başlanmış olup Kredi Kayıt Bürosu ve Risk 
Merkezi verileri dikkate alınarak istatistiki 
hesaplamalar neticesinde ortakların sınıf-
landırılması yapılmıştır. Proje ile ilgili çalış-
malar neticesinde 2020 yılı Haziran ayında 
tüm kooperatiflerimizde projenin 1.fazı uy-

gulanmaya başlanmıştır. Ortak Skorlama ile 
ilgili Bölge Birlikleri ve Kooperatiflerde top-
lantılar düzenlerek proje ve ekran eğitimle-
ri online olarak verilmiştir. Ortak Skorlama 
kapsamında sorgusu yapılan ortaklarla ilgili 
raporlama da yapılmıştır. Projenin 2.faz ça-
lışmalarında içsel ve dışsal verilerin birlikte 
kullanılması ile ilgili çalışmalar devam et-
mektedir.

Otomatik Beyanname Oluşturma 
Sistemi
E-Koop otomasyon sisteminde girişleri ma-
nuel olarak yapılan tarımsal ürünlerin sis-
tematik olarak entegrasyonu sağlanarak, 
tarımsal ürün değerlerinin (verim-fiyat vb.) 
değişimlerini gözlemlemek, kısa sürede ve-
rilere ulaşarak zamandan tasarruf sağlamak 
ve doğru kredi tespiti yapmak amacıyla kul-
lanılacak tarımsal verileri elde etmek için 
indeks hesaplama çalışmaları yapılmış olup 
iş süreçleri ve E-Koop entegrasyonu ile ilgili 
olarak alt yapı çalışmaları tasarlanmıştır.
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Robotik Süreç Otomasyonu(Rpa)
Ortaklarımızın Kooperatiflerimiz ile yapa-
cakları iş ve işlemlere istinaden oluşturulan 
kredi genel sözleşmesi, bilgilendirme formu, 
ortak kart sözleşmesi, beyanname vb. önem-
li evrakların ilgili kanun ve cari mevzuatımız 
hükümleri çerçevesinde düzenlenip düzen-
lenmediği hem personel sorumluluğu hem 
de yapılan iş ve işlemlerin hukuki geçerliliği 
açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple 
söz konusu önemli evrakların akıllı robot ile 
kontrol edilmesi suretiyle personelin mali ve 
hukuki sorumluluğunun minimize edilmesi 
amacıyla evrak kontrol işleminin “Robotik 
Süreç Otomasyonu” yolu ile yapılması plan-
lanmıştır. Söz konusu otomasyon sisteminin 
nasıl çalıştığının kontrol edilmesi amacıyla 
akıllı robotların E-Koop sunucularına test 
kurulumu tamamlanmış olup yapılan test 
çalışmaları sonucunda başarılı bir şekilde 
test dönüşlerinin olduğu gözlemlenmiştir. 
Yapılan testlerin başarısından ötürü gerekli 
iş süreçleri çıkarılarak, iştirakimiz olan Tar-
net A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

Merkezi Rayiç Bedel Tespiti
Ortaklarımızın kullandığı kredilere teminat 
olarak gösterdikleri gayrimenkullerde ya-
şanan rayiç bedel tespiti sorununu çözmek, 
teminat değerlerinin gerçeğe uyumlu olarak 
tespit edilmesini sağlamak, kooperatif çalı-
şanlarının iş yükünü azaltarak kredilendirme 
sürecini hızlandırmak için gayrimenkul rayiç 
bedellerinin otomasyon sistemine girilmesi 
ve değer güncellemelerinin de Merkez Bir-
liği tarafından yapılarak daha hızlı ve doğru 

kredilendirme imkânının sağlanması amacıyla tüm Türkiye’deki rayiç 
bedellerin köy bazlı tespitine yönelik iş süreçleri çıkartılmıştır. Rayiç 
bedel tespitleri ile ilgili gayrimenkul değerleme şirketleri ile anlaşma 
yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Veri Analizi Çalışmaları
Genel Müdürlük tarafından yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili veri 
analizi yapılması, istatistiki bilgiler ışığında iş süreçlerinin yönetil-
mesi, süreçlerin geliştirilmesi ve analiz yöntemlerinin değerlendi-
rilmesi amacıyla veri istatistiki analizi ve iş analisti için personel 
alımı yapılarak projelerin daha sağlıklı ilerlemesi ve sürekliliği sağ-
lanmıştır.

Mobil Onaylı Kredi
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına kredi kullanım süreçlerinin 
hızlandırılarak daha güvenli hale getirilmesi için uygulamaya konu-
lan Ortak Kart Projesi hali hazırda 6 Bölge Birliğinde uygulamaya 

geçmiş olup, 2021 içinde tüm bölgelerde uygulamaya geçilmiş ola-
caktır. Uygulamanın tüm bölgelerimizde faaliyete geçmesi ile ortak-
larımız kooperatife gelmeden kredi kullanabilecektir.

Bunun yanında projenin en önemli ayağı olarak görülen ve ban-
kaların uygulamalarına benzer şekilde elektronik ortamda kredi kul-
landırılmasına ilişkin çalışmalara başlanmış olup, bu kapsamda ilk 
olarak 2021 yılı içerisinde mobil onaylı nakit kredi kullandırılmasına 
başlanması hedeflenmektedir. Bunun akabinde ortaklarımızın tüm 
girdi ihtiyaçlarının elektronik ortamda karşılanmasına yönelik çalış-
malarda ayrıca devam etmektedir.

Covid-19 Tedbirleri
Dünya genelinde yaşanan pandemiden olumsuz etkilenen tarım 
sektöründe bulunan ortaklarımızın yaş ortalamasının yüksek olma-
sı nedeniyle Kredi Genel Sözleşmelerinin 5 yıllık geçerlilik süresini 
uzatarak kooperatiflerde kredi kullanımına devam edilmesi sağlan-
mıştır.

Ayrıca, pandemiden olumsuz etkilenen 
ortaklarımızın kanuni takibe düşen kredileri 
bankalar nezdinde olumsuz etkilenmemesi 
için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine 
“Mücbir Sebep” bildirimi yapılmıştır.
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2007/5661 sayılı Kanun Uygulaması
T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kul-
landırılan toplu köy ikrazatı/grup kredilerinden doğan kefaletin sona 
erdirilmesi hakkındaki 5661 sayılı Kanun 01.04.2007 tarihinden ge-
çerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ortaklarımızdan kendi 
borcunu ödemiş olanlara ilişkin olarak 475.988 kefillik sona ermiştir.

5661 sayılı Kanun kapsamında 31.12.2020 tarihi itibariyle 19.102 
borçlu üzerinde toplam 226.398.792 TL Hazine Müsteşarlığı’ndan 
talep ve tahsil edilmiştir. 

2011/6215 sayılı Kanun Uygulaması
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kul-
landırılan, toplu köy ikrazatı/grup kredileri dışındaki tüm tarımsal 
kredilerden doğan kefaletin sona erdirilmesi hakkındaki 6215 sayılı 
Kanun 12.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tek kişilik borç senet-
lerindeki 53.846 ortağın kefilliği sona ermiştir. 

6215 sayılı Kanun kapsamında 31.12.2020 tarihi itibariyle 2.231 
borçlu üzerinde toplam 41.136.190 TL Hazine Müsteşarlığı’ndan ta-
lep ve tahsil edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından ortaklarımıza çeşitli ödeme kolaylıkları 
sağlanmaktadır.

1502 Genelge kapsamında ödeme kolaylığı
2010/1502 sayılı Genelgemiz kapsamında, faizli borçlarının %25’ini 
(icra işlemine başlanılmış alacaklarda haczedilen malların Satış gü-
nünün belirlenmesinden sonra müracaat eden ortaklar için en az 
% 50’ sini) peşin ödemeleri halinde, kalan borcunu peşinat ödeme 
tarihinden itibaren en geç 1 yıllık süre içerisinde temerrüt faiziyle 
birlikte taksitler halinde veya tanınan sürenin sonunda defaten öde-
me imkânı verilmektedir.

2069 - 2100 - 2102 Sayılı Genelgeler Kapsamında 
Vadesi Geçen Durumda bulunan Yatırım Kredilerine 
Sağlanan Ödeme Kolaylıkları
31.12.2019 tarihi itibariyle borcu vadesi geçen durumda bulunan ya-
tırım kredilerine sağlanan ödeme kolaylığı kapsamına giren ortaklar, 

KREDİ TAKİP 
FAALİYETLERİ

Hazine Müsteşarlığınca Ödemesi 
Yapılan Aciz Vesikaları

Yıl Ortak Sayısı Tutar

2017 790 9.086.129

2018 18 203.418

2019 607 6.408.495

2020 865 11.244.686

Toplam 2280 26.942.728

Kurumsal 
Ödeme 

Kolaylıkları

31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunarak defaten 
veya belirlenen peşinat tutarını ödemeleri halinde taksitli ödeme 
kolaylığı, uygulamasından yararlanabilmektedirler. Borçlarını müra-
caat tarihi itibariyle defaten ödemeleri halinde, borçlulara faizli borç 
tutarının %10’u oranında indirim, Borcunu taksitlendirerek ödemek 
isteyen borçlulara müracaat tarihi itibariyle faizli borçlarının asgari 
% 10’unun peşin ödenmesi kaydıyla kalan borç tutarı için 3 yıla kadar 
taksitlendirme imkânı verilmiştir. 

Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar Tür-
kiye genelinde 811 ortağın toplam, 40.293.722 TL tutarındaki borcu 
yeniden hesaplama ile 39.431.017 TL olarak hesaplanmış olup, defa-
ten ödenerek 862.704TL indirim sağlanmıştır. 555 ortağın 29.124.125 
TL tutarındaki borcu taksitlendirilmiştir. 

2088 Genelge Kapsamında Defaten Ödeme Kolaylığı 
Uygulamaları

31.12.2004 ve öncesi vade tarihli borcu bulunan ortaklar ( aciz 
vesikası kapsamındaki ortaklar hariç) borçla ilgililer ( kefiller, varisler 
ve teminat borçluları, vb.) ve diğer üçüncü kişiler 31.12.2020 tarihi 
mesai bitimine kadar başvuruda bulunarak kredi borcunun vadesini 
takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %13 oranında 
basit usulde faiz uygulamak suretiyle defaten ödeme kolaylığı uy-
gulamasından yararlandırılmıştır. 

Yapılandırmaya esas tutar belirlenirken; borcun vadesini takip 
eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %13 oranında basit 
usulde faiz hesaplanmaktadır. 

Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 
262 ortağın 6.882.654 TL tutarındaki borcu yeniden hesaplama ile 
1.240.723 TL olarak hesaplanarak 5.641.931 TL indirim sağlanmıştır. 
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2001/2312 sayılı BKK’nın 2-b maddesi kapsa-
mında Hazine kaynaklı hale dönüştürülen 
alacakların takibi Kurumumuzca yapılmak-
tadır (2001 yılı itibariyle 53.011.507-TL faiz 
hariç).

Bu alacaklardan; 2001 yılından bugüne 
kadar 50.194.807 TL tahsil edilerek Hazi-
neye iade edilmiş, 7.257.019 TL’nin ise aciz 
vesikasına bağlanması neticesinde toplam 
57.451.827 TL Hazine Kaynağına dönüşen ala-
cak tasfiye edilmiştir. Kalan bakiyenin takibi 
sağlanmakta olup, tahsilat yapıldıkça Hazine 
ve Maliye Bakanlığına havalesi yapılacaktır.

6824 Sayılı Kanun Kapsamında: 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 
tarihine kadar 6.339.316 TL T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından ya-
pılandırma gelir kaybı tutarı olarak alınmıştır. 

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 29.190.506 TL T.C. 
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılandırma gelir kaybı tutarı ola-
rak alınmıştır.

COVID-19 Salgın Hastalığı Sürecinde Yapılan 
Kolaylıklar:
COVID-19 salgın hastalığı sürecinde, tarım sektörümüz de ekonomik 
olarak olumsuz etkilemiş olup, bu kapsamda Tarım Kredi Koopera-
tifleri nezdindeki tarımsal kredi borçları ile ilgili olarak aşağıdaki 
kolaylıklar sağlanmıştır.

COVID-19 salgın hastalığının ülke-
mizde yayılmasını önlemek amacıyla 
2279 ve 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararları kapsamında 15.06.2020 tari-
hine kadar icra işlemleri durdurulmuş-
tur.

2020/2481 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile ortaklarımızın 30.04.2020 ve 
öncesi tarihlerde Kooperatiflerimizden 
kullanmış oldukları düşük faizli kredi 

borçları ile erteleme kararlarından kaynaklanan kredi borçlarından, 
vade tarihi 01.05.2020-30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri ara-
sında dolacak olan kredi borçları, vade tarihinde faiz tahakkuk etti-
rilmek ve tahakkuk eden bu faizin üreticiye yansıyan kısmının ana-
paraya/ilgili taksite eklenmesi suretiyle, başvuru şartı aranmaksızın, 
vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir.

Bu kapsamda ertelenen yatırım kredisi taksitine bağlı vadesi he-
nüz gelmemiş olan diğer taksit/taksitlerin vadesi 6 ay ötelenmiştir. 
Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 24.456 
ortağa 187.699.172 TL tutarında borç ertelemesi yapılmıştır. 

2020/2015 Cumhurbaşkanı Kararı 
Kapsamında Erteleme İşlemleri
01.01.2020 - 31.12.2022 tarihleri arasında (bu 
tarihler dâhil) ülkemiz sınırları içerisinde 
meydana gelen/gelebilecek deprem, şiddetli 
rüzgâr, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, 
aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, ta-
ban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, 
aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, 
kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş 
yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan 
ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, 
hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları za-
rar gören, Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıt-
lı olup, üretim faaliyetlerine devam edenler 
yararlanabilecektir. Bu kapsamda 01.01.2020 
tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 66 or-
tağa 892.828 TL tutarında borç ertelemesi 
yapılmıştır. 

2020/2481 Cumhurbaşkanı Kararı 
Kapsamında Erteleme İşlemleri
2020/2481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
ortaklarımızın 30.04.2020 ve öncesi tarih-

2001/2312 
Sayılı 

Kararname 
Kapsamında 

Hazine 
Kaynaklı 

hale gelen 
alacakların 

tasfiye 
işlemleri

6824 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması 

ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Kapsamında

Erteleme 
İşlemleri

lerde Kooperatiflerimizden kullanmış olduk-
ları düşük faizli kredi borçları ile erteleme 
kararlarından kaynaklanan kredi borçların-
dan, vade tarihi 01.05.2020-30.06.2020 (bu 
tarihler dâhil) tarihleri arasında dolacak olan 
kredi borçları, vade tarihinde faiz tahakkuk 
ettirilmek ve tahakkuk eden bu faizin üre-
ticiye yansıyan kısmının anaparaya/ilgili 
taksite eklenmesi suretiyle, başvuru şartı 
aranmaksızın, vade tarihinden itibaren 6 ay 
süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir.

Bu kapsamda ertelenen yatırım kredisi 
taksitine bağlı vadesi henüz gelmemiş olan 
diğer taksit/taksitlerin vadesi 6 ay ötelen-
miştir. Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden 
31.12.2020 tarihine kadar 24.456 ortağa 
187.699.172 TL tutarında borç ertelemesi ya-
pılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 
ortaklarımızın 30.04.2020 ve öncesi 

tarihlerde Kooperatiflerimizden 
kullanmış oldukları düşük faizli 

kredi borçları 6 ay süreyle faizsiz 
olarak ertelenmiştir.

“

187.699.172 TL 
Borç ertelemesi yapılmıştır

24.456 ortağa 
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Yıllar İtibariyle Vadesi Geçen Alacaklar Ve Tahsilat 
Oranları
Kooperatiflerde kredi çeşitlerine göre muayyen vadelerle açılan 
kredilerin vadesinde ortaklardan tahsil edilmesi büyük önem arz 
etmektedir.

Alacakların uzun müddet tahsil edilmeyerek belli ortaklar üzerin-
de kalması, alacakların seyyaliyetini kaybettirmekte, kooperatiflerin 
ikrazata dönüştürebileceği kaynakların donmasına sebep olmakta 
bu durum ise ortak çiftçilerin ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince 
karşılanamaması neticesini doğurmaktadır.

Bu bakımdan, donmuş durumda bulunan bu alacaklara seyyaliyet 
kazandırılması, yapılan tahsilâtlar ile kaynak oluşturulması, bu kay-
naklar ile ortaklarımızın tarımsal finansman ihtiyaçlarının karşılan-
ması için alınması gereken tedbirler konusunda Merkez Birliğimizce 
teşkilatımız aydınlatılmakta ve kararlı bir şekilde konunun üzerinde 
durulmaktadır.

Yıllar itibariyle tahsilât tutarları, vadesi geçen alacakların duru-
mu ile tahsilât oranları aşağıda görülmekte olup, 31.12.2020 tarihi 
itibariyledir.

Borç Bildirim Mektupları
Kooperatiflerimizin borçlu ortak ve müteselsil kefillerine vadesi geç-
miş borçları için Borç Bildirim Mektuplarının gönderimi yapılmak-
tadır. Vadesi geçen borçları için ortaklara (kefil/varisleri ile birlikte); 
Kanuni takibe düştüğü tarihten itibaren otomatik olarak, İdari takip 
süresi içinde de Bölge Birliği veya kooperatiflerin ihtiyaç ve istekleri-
ne bağlı olarak Kooperatifler tarafından manuel olarak Merkez Birli-
ğine gönderilen Borç Bildirim Mektuplarının gönderimi sağlanmaya 
devam edilmektedir. 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 
224.581 kişiye Borç Bildirim Mektubunu gönderimi sağlanmıştır. 

Tahsilat Prim Uygulaması
1898 / 2024 Sayılı Genelgeler Kapsamında Tahsilat 
Prim Ödemesi
Kooperatiflerin genel tahsilat oranında artış sağlamak ve uzun za-
mandır tahsil edilemeyen alacakların tahsili için Kooperatif perso-
nelini teşvik etmek amacıyla 1898 Sayılı Genelge ile Tahsilat Primi 
uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda eski vadeli alacak-
lardan yapılan tahsilatlar için Kooperatif personelinin nakdi olarak 
ödüllendirilmesi sağlanmaktadır. 

Vadesi Geçen 

Alacaklar
Tahsilat Tutarları Tahsilat Oranları

2017 304.136.334 7.834.702.259 96,24

2018 513.956.884 8.680.759.680 94,41

2019 981.456.446,30 10.760.116.308 91,64

2020 1.175.189.496,41 9.850.070.932,44 89,33

Vadesi Geçen 

Alacaklar
Tahsilat Tutarları Tahsilat Oranları

2017 151.270.122 7.699.858.100 98,07

2018 267.776.175 8.552.303.801 96,96

2019 680.665.327 10.463.319.496 93,89

2020 456.657.155 9.475.467.400 95,40

Genel Tahsilat 
Oranları

Cari Tahsilat 
Oranları

Kooperatif personeli 31.12.2013 ve daha eski 
vadeli alacakların tahsili halinde prim öde-
mesine hak kazanmaktadır.
Vadesi 31.12.2009 ve öncesi olan alacaklar 
için personele ödenecek prim tutarı yapılan 
net tahsilatın %5’i oranında,
Vadesi 01.01.2010-31.12.2013 tarihleri arasın-
da olan alacaklar için personele ödenecek 
prim tutarı ise yapılan net tahsilatın %2,5’i 
oranındadır. 
Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden 
31.12.2020 tarihine kadar Kooperatif perso-
neline yaklaşık 46.451,82 TL prim ödemesi 
yapılmıştır. 
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Sigortacılık Faaliyetleri

SİGORTACILIK 
FAALİYETLERİ

Sigorta Aracılık Hizmetleri
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ana sözleş-
mesine göre ana faaliyetlerinden bir tanesi 
de sigorta alanıdır ve bu duruma istinaden 
Groupama Sigorta AŞ ile on yıllık yapılan 
Münhasır Acentelik Sözleşme süresinin bit-
mesi üzerine sigortacılık faaliyetlerimizin 
aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Türki-
ye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket 
Sigorta& Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında 
sigorta poliçelerinin satışına yönelik ele-
menter branşlara ilişkin Münhasır Acentelik 
Sözleşmesi ve Protokol 13.07.2018 tarihinde 
imzalanmış olup, 01.08.2018 tarihinde po-
liçe üretimine başlanmıştır. Hayat Branş-
larına ilişkin olarak da Münhasır Acentelik 
Sözleşmesi ve Protokol 01.11.2018 tarihinde 
imzalanmış olup, 19.11.2018 tarihinde poliçe 
üretimine başlanmıştır. 

Bölge birliklerimiz ve kooperatiflerimizin 
düzenlemiş olduğu sigorta poliçeleri üzerin-
den aracılık geliri elde edilmekte olup 2020 
yılı içerisinde 720 Milyon TL tutarında poliçe 
üretimi yapılmıştır. 

Tarım Sigortaları
Tarım Sigortalarında, Bölge Birlikleri ve bağ-
lı Kooperatiflerimiz tarafından 2019 yılında 
409.671.603.-TL tutarında sigorta prim üre-
timi gerçekleşirken 2020 yılsonu itibariyle % 
13 oranında artış sağlanmıştır. 

Tarım Sigortalarının son yedi yıllık seyri 
incelendiğinde, 2011 yılında 71.223.591.- TL 
sigorta prim üretimi gerçekleşirken 2020 
yılsonu itibariyle tarım sigortası üretimleri-
miz 6,5 kat artarak 462.136.251 TL tutarında 
sigorta prim üretimi gerçekleştirilmiştir.

Sigorta 
İşlemleri

Tarım sigortası üretimlerinin %95’lik payı-
nı Tarım Sigortası bitkisel üretimi oluşturdu-
ğu için 2018 yılı itibariyle hedef sisteminde 
değişikliğe gidilerek sektörel anlamda Tar-
sim bitkisel sigorta üretimi dikkate alınarak 
Tarım Sigortası sezon başlangıç tarihi olarak 
01.11 ve bitiş tarihi olarak 31.10 baz alınmış-
tır. 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak Tarsim Bitkisel üretim sigortalarında 
sektörden % 29 oranında pay almayı hedef-
lenmektedir.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 
sektör incelemesinde, 35 şirketin bulundu-
ğu sektörde toplam 1.652 milyon TL Tarım 
sigortası üretimi yapılmıştır. Toplam Tarım 
Sigortası üretiminin 462 Milyon TL’ si Ta-
rım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılmış 
olup sektörden aldığımız pay % 28’dir.

sektör payı
%28
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Sigortacılık Faaliyetleri

Güvenli Ortak Kaza Sigortası 
Bölge Birlikleri ve bağlı Kooperatiflerimiz tarafından 2019 yılında 
43.130.700.-TL tutarında sigorta prim üretimi gerçekleşirken 2020 
yılsonu itibariyle %3 oranında artış sağlanarak 44.562.330.-TL tuta-
rında sigorta prim üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Ortak Kaza sigortalarının son on yıllık seyri incelendiğinde, 2011 
yılında 13.788.591.- TL sigorta prim üretimi gerçekleşirken 2020 yıl-
sonu itibariyle 3,2 kat artış sağlanarak 44.562.330.-TL tutarında ortak 
kaza prim üretimi gerçekleştirilmiştir.

Ortak kaza sigortalı sayısının kredi hayat sigortalı sayısına oranı 
(Aktif Ortak) 2020 yılında % 70 olarak gerçekleşmiş olup 2021 yılın-
da %72 olarak hedeflenmektedir. 

Diğer Elementer Branşlar (Trafik, Kasko, Konut, Dask vb. gibi)
Bölge Birlikleri ve bağlı Kooperatiflerimiz tarafından 2019 yılında 

toplam 63.701.822.-TL tutarında sigorta prim üretimi gerçekleşirken 
2020 yılsonu itibariyle % 25 oranında artış göstererek 79.878.931.-TL 
tutarında sigorta primi üretilmiştir. 

Elementer Branş sigortalarının son on yıllık seyri incelendiğinde, 
2011 yılında 13.532.684.-TL sigorta prim üretimi gerçekleşirken 2020 
yılsonu itibariyle 5,9 kat artış sağlanarak 79.878.931.-TL tutarında si-
gorta primi üretilmiştir.

Prim Tutarı Ödenen Hasar Tutarı Hasar Prim Oranı (%)

2017 3.723.927 848.042 23

2018 4.159.983 640.357 15

2019 5.105.845 574.428 11

2020 5.839.370 422.751 10

Dâhili Sigorta 
Tahakkuk 
Ettirilen Prim, 
Ödenen Hasar 
Tutarı Ve Hasar 
Prim Oranı

Hasar Ödemeleri
Yukarıda belirtilen üretimlere istinaden 
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ger-
çekleşen doğal afetler, don ve dolu olayları 
ve diğer afetlerden dolayı Tarım Kredi Ko-
operatifleri aracılığıyla TARSİM tarafından 
toplamda 235.041.940.-TL hasar ödemesi 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ortaklarımıza 
kullandırılan kredileri teminat altına almak 
ve ortaklarımız ile ortaklarımızın varislerini 
korumak amacıyla düzenlenen Kredi Hayat 
Sigortaları ve Güvenli Ortak Kaza Sigortaları 
kapsamında ortaklarımıza ve varislerine taz-
minat ödemesi yapılmıştır.

Dâhili Sigorta İşlemleri
Bölge Birliklerimiz ve Tarım Kredi Koope-
ratiflerimize ait taşınır ve taşınmaz malları 
2015/1789 sayılı Genelgemiz eki Dâhili Si-
gorta fonu yönetmeliğine göre; yangın ve 
deprem risklerine karşı teminat altına alın-
mış olup, 2020 yılı için toplam 5.839.370.-TL 
prim tahakkuk ettirilmiş ve buna Karşılık 
31.12.2020 tarihi itibariyle Bölge Birliklerimiz 
ve bağlı kooperatiflerimize 422.751.-TL hasar 
ödemesinde bulunulmuştur.
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Pazarlama Faaliyetleri

PAZARLAMA 
FAALİYETLERİ

**Ürün değerlendirme kapsamında alınan Hayvan, Yem ve Gıda Maddelerinin 

Satışı Ürün Değerlendirme Satışları başlığı altında gösterilmiştir. 

2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri olarak toplamda 
11.938.301.893 TL satış gerçekleştirilmiştir. Satışı gerçekleştiren 
tarımsal girdilerde en büyük payı kimyevi gübre alırken ikinci 
sırada karma hayvan yemleri ve üçüncü sırada motorin satışları 
yer almaktadır. 
Kurumun diğer ürün satışlarını; zirai ilaç, bitki besleme ürünleri, 
zirai alet ve makine, tohum, büyükbaş – küçükbaş hayvan ve 
diğer tarımsal girdiler oluşturmaktadır.

Ürün Grupları Satış Miktarı Satış Tutarı

Kimyevi Gübre (Ton) 1.458.211 3.037.690.484

Motorin (Lt.) 232.500.309 1.146.224.648

Karma Yemler (Ton) 1.287.576 2.258.725.601

Tar. Alet Makina ve Ekip. 378.020.183

Tohumluk (Ton) 190.484 835.364.521

Diğer Yemler (Ton) 160.553 190.084.927

Gıda Maddeleri 650.751.003

Kömür (Ton) 358.980 321.782.569

Büyükbaş (Adet) 1.026 10.899.435

Bitki Koruma Ürünleri 6.776.129 292.198.587

Sulama Sistemleri 27.919.383

Diğer Bitki Besleme 

Ürünleri
263.057.209 295.549.201

Fideler ve Fidanlar (Adet) 85.201.631 76.909.115

Küçükbaş (Adet) 5.913 10.189.486

Zaruri Tük. Maddeleri 22.867.159

Diğer Enerji Ürünleri 12.930.550

Diğer Hayvanlar (Adet) 396.113 9.022.576

Diğer Ürünler 15.440.211

Ürün Değerl. Satışları** 1.458.211 2.345.732.254

Tüm Ürün Grupları  11.938.301.893

Ürün Bazlı 
Satışlar

4847



Pazarlama Faaliyetleri

Bölge Birlikleri Satış Miktarı

TEKİRDAĞ 1.045.298.412

BALIKESİR 1.029.609.284

SAKARYA 495.376.946

İZMİR 1.582.308.074

KÜTAHYA 988.819.450

ANTALYA 609.550.023

KONYA 1.058.266.285

ANKARA 839.056.229

KAYSERİ 796.983.501

SİVAS 432.205.930

SAMSUN 522.422.358

TRABZON 245.557.035

ERZURUM 245.959.814

MALATYA 419.610.445

GAZİANTEP 352.449.760

MERSİN 700.616.988

ŞANLIURFA 360.929.820

MERKEZ BİRLİĞİ 213.281.538

GENEL TOPLAM 11.938.301.893

Bölge ve Merkez 
Birliği Toplam 
Satışları

Ürün Satış 
Miktarları

Ticari Mallar Birim 2017 2018 2019 2020

Kimyevi Gübre (Ton) 1.433.569 1.345.398 1.250.842 1.458.211

Zirai İlaç (Lt-Kg) 6.713.522 7.204.208 6.223.102 6.776.129

Yem (Ton) 1.556.461 1.336.024 1.367.811 1.448.129

Tarım. Alet Mak. (Adet-Metre-Kg) 155.257.695 139.841.597 110.655.654 108.483.919

Petrol Ürünleri (Lt) 246.539.486 256.969.513 253.927.275 232.500.309

Kömür (Kg) 476.593.000 338.817 330.372 358.980

K.Baş ve B.Baş H. (Baş) 67.490 13.434 6.704 6.939

Fide-Fidan (Adet) 96.770.354 102.179.614 80.378.152 85.201.631

Tohumluk (Ton) 184.714 175.067 169.121 190.484
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İştirak Faaliyetleri

İŞTİRAK 
FAALİYETLERİ

2020 Yılsonu Hissedarı 
Bulunduğumuz Şirketlerdeki 
Sermaye Tutar Ve Oranları
Teşkilatımızın hissedarı bulunduğu şirket 
sayısı 23’tür. Bu şirketlerden 19’unun serma-
yesinin % 50 ve daha fazlası teşkilatımıza ait 
olup, bağlı ortaklığımız konumundadır. 

Sermayesinde etkin olduğumuz şirketle-
rin toplam sermayeleri 1.671.098.694 TL olup, 
bunun %77,89’una isabet eden 1.301.613.740 
TL’si Merkez Birliğimize ait olmak üzere top-
lam %80,08’ine isabet eden 1.338.289.175 
TL’sine teşkilatımız ve şirketlerimiz sahiptir. 

Teşkilatımızın hissedarı bulunduğu şir-
ketlerdeki sermaye dağılımlarını detaylı şe-
kilde gösterir tabloya alt sayfada verilmiştir.

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
3. maddesi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Ana Sözleşmesi’nin 3. maddesinin c bendi, “Kooperatif ve 
Bölge Birliklerinin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim 
araçlarını toptan sağlamak, imal etmek ve ortak mahsullerinin 
değerlendirilmesiyle ilgili faaliyetleri rasyonel bir şekilde 
düzenlemek ve bu konularda her türlü teşebbüse girişmek veya 
iştirak etmek ve gerekli tesisleri kurmak, faaliyet konusuna 
giren hususlarda ithalat ve ihracat yapmak” görevlerini Merkez 
Birliği’ne vermiştir.

Merkez Birliğimiz de, Tarım Kredi Koopera-
tifleri ortaklarının ekonomik menfaatlerini 
korumak, ortak ürünlerini değerlendirmek, 
kaliteli ürünler üretmek ve Tarım sektöründe 
gelişme sağlayabilmek için kooperatif ortak-
larının; 

a. Tarımsal girdilerini

b. Tarımsal üretim araçlarını 

c. Zaruri tüketim maddelerini 
Tedarik etmek, imal etmek ve ortak ürün-

lerinin değerlendirilmesi konusunda faaliyet 
göstermek amacıyla şirketler kurmuş veya 
bu tür faaliyetlerde bulunan şirketlere ortak 
olmuştur.

23
şirket
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Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (GÜBRETAŞ) Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İth. İhr. Ve Tic. A.Ş.

ŞİRKETLERİMİZ

Şirket, 6 Kasım 1952 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu, tarım sek-
törüne kimyevi gübre girdisi tedarik etmek amacıyla Gübre Fabrika-
ları Türk Anonim Şirketi’nin (GÜBRETAŞ) kurulması kararını almış, 
ancak şirket resmi olarak 1953 yılında faaliyete geçmiştir. Türk çift-
çisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli 
ürünler elde etmesi fikrinden yola çıkılarak, Ziraat Bankası öncü-
lüğünde Zirai Donatım Kurumu, Şeker Fabrikaları, Sümerbank, Eti-
bank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation of Amarica 
A.G. şirketinin ortaklığıyla Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
kurulmuştur. 

1990 yılında Ziraat Bankası’nda bulunan GÜBRETAŞ hisselerini, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği satın almıştır. 1994 
yılında İskenderun Tesisleri’nde sıvı gübre pilot tesisleri kurulmuş ve 
deneme üretimleri başlatılmıştır.

GÜBRETAŞ, küresel bir marka olma yolunda 2008 yılına büyük 
bir yurtdışı yatırımı gerçekleştirmiş, liderliğini yaptığı konsorsiyum 
İran’ın en büyük petrokimya tesisleri olan Razi Petrochemical Co. 
Şirketini satın almıştır. Türkiye’nin en büyük yurtdışı sanayi yatırımı 
olan bu girişim, GÜBRETAŞ’ı sektöründe bir dünya şirketi yapma 
hedefinin ilk adımı olmuştur.

Manisa’da 2007 yılında satın alınan zirai ilaç fabrikası, bitki koru-
ma ürünlerinin üretimini ve ticaretini yapmak amacıyla Tarım Kredi 
Kooperatifleri stratejik ortaklığı ile TARKİM Bitki Koruma A.Ş. olarak 
2009 yılında faaliyetine başlamış ve GÜBRETAŞ’ın iştirak ettiği şir-
ketlerin arasına girmiştir.

2010 yılında Fortune dergisinin yayınladığı araştırmada son 3 
yıllık verilere göre “Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi” seçilmiştir. 

TAREKS A.Ş. 1981 yılında %70 hissesi Merkez Birliği’nin, % 30 hissesi 
TEKFEN Holding grubunun olmak üzere İstanbul’da kurulmuştur. 
Daha sonra 1988 tarihinde Tekfen grubunun hisseleri Merkez ve 7 
Bölge Birliğimizce satın alınarak, şirket merkezi Ankara’ya nakledil-
miştir. Şirket, öncelikli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının 
her türlü tohumluk ihtiyaçlarının ithalatı, yurt içinden tedariki ve 
bizzat üretimini yaparak sağlanması konusunda uzmanlaşmış bir 
kuruluş haline gelmiştir.

Şirket Bakliyat Paketleme faaliyetini, 2016 yılı içerisinde Tarım 
Kredi Birlik A.Ş.’ye devretmiş olup, Şirketin ana faaliyeti olarak to-
humluk üretimi ve temini yanında gerek Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının gerekse ortak dışı üreticilerin tohum ihtiyacını karşıla-
maktadır.

574
Personel

103
Personel
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İmece Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.

Antalya Şube
İmece Plastik A.Ş. 1989 yılında plastik sera örtüsünün yoğun olarak 
kullanıldığı Antalya ili, Serik ilçesinde 16.530 m² arazi üzerine 7.050 
ton/yıl kapasite ile kurulmuştur. Şirket tarafından 2009 yılı içerisin-
de Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 24.788 m² arsa üzerine ikinci 
bir fabrika yapılarak üretime başlanmış ve şirket merkezi de buraya 
taşınmıştır. 2016 yılı içerisinde T.K. Plastik A.Ş. birleşmiştir.

Aksaray Şube
Şube, Tarım Kredi Plastik ve Damla Sulama Sistemleri Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. ünvanı ile Aksaray ili, Organize Sanayi Bölgesinde damla su-
lama borusu, yağmurlama boruları (PE100), PE kangal boruları ve ek 
Parçalar üretimi yapmak amacıyla toplam 40,000 m² alanda (27,000 
m²’si açık alan-13,000m²’si üretim sahasından oluşan) 10.000 ton 
kapasite 2008 yılında kurulmuştur. 

Şirket İmece Plastik A.Ş. ile birleşmesi sonucunda faaliyetlerini 
Aksaray Şube olarak faaliyetine devam ettirmektedir.

1996 yılında TARYAT A.Ş adıyla kurulan şirket, 2004 yılında unvan 
değişikliği yapılarak Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adını almıştır.

Kuruluşundan bu yana Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğine, bağlı tüm Kooperatiflere, Bölge Birliklerine, İştiraklerine 
ve bununla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlara donanım tedariki, 
iletişim altyapısı ve yazılım hizmeti vermektedir. 

Şirket 2016 yılı içerisinde İmece Tahmil A.Ş ile birleşerek koope-
ratiflerimizin, Bölge birliklerimizin, şirketlerimizin ve Merkez Birli-
ğimizin personel ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

Şirket, yazılım hizmetlerini 2011 yılından bu yana Gazi Üniversite-
si Teknoloji Geliştirme Merkezinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu 
sayede şirket; paydaşlarıyla iş birliği imkânlarını artırmış, teknolojik 
gelişmeleri yerinden takip eder hale gelmiş ve devletimizin sağladığı 
Ar-Ge proje desteklerinden yararlanır konuma kavuşmuştur.

Şirketlerimiz

184
Personel

194

1842
Personel

Personel
Hizmet Alım
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Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarım Kredi Yem A.Ş.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri, Bölge Birlikleri 
ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. tarafından 2009 yılında Manisa ilin-
de 8.200 m² si kapalı, 11.800 m² açık olmak üzere 20.020 m² arazi 
üzerine kurulmuştur. Tarım Kredi Kooperatifleri Ortaklarının tarım 
ilacı konusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin hissedarı bu-
lunduğu; İmece Yem A.Ş., Big Yem A.Ş., Denizli Yem A.Ş., Tes Tarım, 
Sakarya Yem A.Ş., Poyraz Yem A.Ş., Altınova Yem A.Ş., Başak Yem 
A.Ş., şirketlerinin birleşmesi tek bir marka altında toplanmıştır. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ortaklarının piyasada daha etkin ve kaliteli 
yem ihtiyacının karşılanması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketlerimiz

78
Personel

651
Personel
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Tareks Hayvancılık A.Ş. Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş

Başak Yem Sanayi ve Tic. A.Ş. (Tarım Kredi Yem A.Ş.) bünyesinde 
Boğazlıyan İlçe merkezine 7 km. mesafede Deveci Pınarı yolu üze-
rinde 264.030 m² arazi üzerine 600 baş sağmal, 1.500 baş besi ve 
gebe düve kapasiteli olarak 2005 yılında kurulmuştur. 2009 yılında 
Başak Tarım İşletmeleri A.Ş. kurularak söz konusu hayvancılık faali-
yeti Başak Yem Sanayi Gıda Tarım Hayvancılık Turizm ve Pazarlama 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den devir alınmış olup, şirketin unvan Tareks 
Hayvancılık A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket Tarım Kredi Koopera-
tifleri ortaklarının hayvan ihtiyacının karşılanması için faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Şirket, 2010 yılında Mersin’de çiftçi ortaklarımızın ve diğer iştirakle-
rimizin ürünlerini pazarlama amacı ile kurulmuştur.

Tarım Kredi Birlik A.Ş. 2016 yılında, Tareks A.Ş.’den Etimesgut 
Bakliyat İşletmesini, Tarım Kredi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 
Tekirdağ Uzunköprü Ham Yağ Tesisini, Kırklareli Ayçiçek Yağı Rafi-
neri tesisini ve Balıkesir – Gömeç/Balıkesir Zeytin, Zeytinyağı İşlet-
melerini bünyesine katmıştır. Şirket Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
ortak ürün alımı faaliyeti ile alınan ürünleri alarak üretim sürecine 
kazandırmakta, ürün değerlendirme faaliyetlerinin artırarak ortakla-
rımıza ve çiftçilerimize fayda sağlamakta ve her geçen bu iş hacmini 
artırmak maksadıyla faaliyetlerini arttırarak devam ettirmektedir.

Tarim Ürünlerİ A.Ş.

Şirketlerimiz

203
Personel 1408

Personel

6059



TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş./ Bereket Sigorta A.Ş.

Teşkilatımız ortaklarının ve gerektiğinde diğer üreticilerin ürün-
lerinin değerlendirilmesi, ürünlere ait izlenebilir stok alanlarının 
oluşturulması, ürünlerin cins ve özelliklerine göre sınıflandırılması 
için Lisanlı depoların kurulması, gerektiğinde kiralanması amacıyla 
kurulmuştur.

TMSF tarafından, şirketin Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye ait olan his-
seleri ihale ile Satışa sunulmuş, gerçekleştirilen ihale Merkez Birli-
ğimizce kazanılarak ortak olunmuştur.

Ortaklarımızın ve Teşkilatımızın Sigorta ile ilgili tüm işlemleri bu 
şirketler aracılığı ile karşılanmaktadır.

Şirketlerimiz

41 65 170
Personel Personel Personel

Bereket Emeklilik Bereket Sigorta

6261



TK Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. Tarım Kredi Holding A.Ş.

Merkez Birliğimizin hissedarı bulunduğu şirketlerin üretimlerine 
esas teşkil eden ürünlerinin kooperatiflerimize ve ortaklarımıza hiz-
mette aksamaya meydan vermeden en hızlı şekilde ulaştırılması, 
nakliye konusunda 3.şahıs firmaları ile yaşanılan sıkıntıların ortadan 
kaldırılması ve ulaştırma maliyetlerinin minimum düzeye çekilmesi 
amacıyla kurulmuştur.

Hissedarı bulunduğumuz şirketlerin sayılarının, büyüklüklerinin ve 
iş hacimlerinin günden güne artması, yatırımların etkin verimli, ran-
tabl yapılabilmesi ve yönetilmesi, güçlü bir mali yapının oluşturul-
ması, ortak vizyon ve misyon ile sinerji sağlanması, uzmanlaşma ve 
profesyonelleşmenin sağlanması, iç denetim faaliyetlerinin kolay-
lıkla yürütülebilmesi, toplu satın almanın avantajları ile maliyetlerin 
düşürülmesi, ortak pazarlama ve dış ticaret politikalarının geliştiril-
mesi amacıyla faaliyetini sürdürmektedir.

Şirketlerimiz

TK
Tarım Kredi Taşımacılık ve Lojistik Anonim Şirketi

73
Personel

24
Personel

6463



TK Sera A.Ş. TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.

Yaş sebze meyve üretimi yapmak ve teknolojik seralar yardımı ile 
yıl boyunca sebze meyve fiyatlarının aşırı yükselmesini engellemek 
amacı ile piyasayı regüle etmek üzere kurularak faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Şirket 26.11.2020 tarihinde kurularak Tarım Kredi Birlik A.Ş.’nin pa-
zarlama ve marketçilik faaliyetlerini almış, Tarım Kredi Birlik A.Ş. 
tarafından çiftçilerimizden alınarak üretime kazandırılan ürünlerin 
marketleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırmak üzere, her geçen gün 
artan market sayısı ile hizmet etmektedir.

Şirketlerimiz

53
Personel

51
Personel

65 66



Merkez Birliği 
Konsolide 
Bilançosu

Merkez Birliği 
Gelir Tablosu

Merkez Birliği Konsolide Mali Tabloları

Dönen 
Varlıklar

Duran 
Varlıklar

Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

5.025.845.346 1.476.420.46

4.450.643.793

4.827.431.311 1.553.170.437

4.010.825.874

2020 2020

2020

2019 2019

2019

Özkaynaklar

1.992.406.138
2.286.423.1002020

2019

Pasif Toplam

6.502.265.811 6.380.601.74820202019

Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

59.215.879
83.352.7732020

2019

Aktif Varlıklar 
Toplamı

6.502.265.811 6.380.601.74820202019

Net Satışlar Faaliyet Giderleri

3.678.098.798 117.667.789
3.545.484.845 128.240.9612020 2020

2019 2019

Satışların Maliyeti

3.573.417.720
3.386.292.5132020

2019

6867



Bölge Birlikleri 
Konsolide 
Bilançosu

Bölge Birlikleri 
Konsolide Gelir 
Tablosu

Bölge Birlikleri Konsolide Mali Tabloları

Dönen 
Varlıklar

Duran 
Varlıklar

Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

7.191.681.734 193.582.179

6.582.410.079

7.844.866.517 205.400.134

7.194.156.905

2020 2020

2020

2019 2019

2019

Özkaynaklar

802.663.766
855.913.6902020

2019

Pasif Toplam

7.385.263.913 8.050.266.6520202019

Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

190.067
196.0552020

2019

Aktif Varlıklar 
Toplamı

7.385.263.913 8.050.266.65220202019

Net Satışlar Faaliyet Giderleri

3.180.302.162 181.520.648
2.336.303.169 192.003.0922020 2020

2019 2019

Satışların Maliyeti

3.037.450.283
2.164.193.8572020

2019

7069



Kooperatifler 
Konsolide 
Bilançosu

Kooperatifler 
Konsolide Gelir 
Tablosu

Kooperatifler Konsolide Mali Tabloları

Dönen 
Varlıklar

Duran 
Varlıklar

Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

12.263.911.837 1.729.803.145

8.199.345.921

13.158.635.748 1.566.579.011

8.174.464.884

2020 2020

2020

2019 2019

2019

Özkaynaklar

5.695.389.785
6.479.034.3752020

2019

Pasif Toplam

13.993.714.982 14.725.214.76020202019

Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

98.979.275
71.715.5002020

2019

Aktif Varlıklar 
Toplamı

13.993.714.982 14.725.214.76020202019

Net Satışlar Faaliyet Giderleri

11.900.437.932 902.442.709
13.584.705.158 1.035.599.4652020 2020

2019 2019

Satışların Maliyeti

10.491.789.553
12.112.579.8652020

2019

7271




