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Be!eriyetin en temel ve kadim u"ra!ı olan ziraat, 
barınma ve beslenme ihtiyacımız do"rultusunda 
!ekillenen medeniyetin yegâne ortak paydasıdır. 
Özellikle üzerinde ya!adı"ımız verimli Anadolu 
toprakları, her dönemde iklim ko!ulları, ürün çe-
!itlili"i ve toprak verimlili"i açısından tarihinin 
en önemli tarım alanlarından biri olagelmi!tir.

Hızla artan dünya nüfusunun sa"lıklı gıda ih-
tiyacı zorunlulu"u sebebiyle modern tarımın en 
temel hedeflerinden biri, birim alandan en yük-
sek verimi ve en kaliteli ürünü elde edebilmek-
tir. Son iki yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi büyük 
oranda etkileyen, etkilerini halen de sürdüren 
koronavirüs salgınında tarımın stratejik önemi 
daha iyi anla!ılmı!tır.

Zira bu süreçte tarım ve gıda temininin, sa"-
lık sektörünün ardından sürdürülebilirli"i önem 
arz eden alanların ba!ında geldi"i bir kez daha 
görülmü!tür. Biz de Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri ailesi olarak, bu zorlu sürecin özellikle 
tarımsal üretimde devamlılı"ın sa"lanması ve 
ülkemiz açısından kayıpsız !ekilde atlatılması 
için durmaksızın çalı!maktayız.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ekim 
öncesinden ba!layarak ürünlerin tarladan sof-
raya ula!masına kadarki tüm süreçlerde kritik 
görevler üstlenmektedir. Bu amaçla bir yandan 
!irketlerimizle çiftçilere sundu"umuz faydayı ve 
tedarik imkânlarını artırmaya çalı!ırken, di"er 
yandan üreticilerimizin hasat etti"i ürünlerin 
de"erlendirildi"i i!tiraklerimizle tüm vatanda!-
larımızın ihtiyaç duydu"u kaliteli ve sa"lıklı gıda-
ların sürdürülebilir !ekilde teminini sa"lamakta-
yız. Böylelikle tarımda üstlendi"imiz öncü rolü, 
küresel salgın sürecinde de devam ettiriyoruz.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortakla-
rına sundu"u yeni kredi imkânlarıyla çiftçimize 

Yönetim Kurulu 
Ba"kanının 
Mesajı

“
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Köksal KACIR
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yönetim Kurulu Ba!kanı

sahada yanında yer alan bir kurum olarak ülke 
tarımı için çalı!malarını daha güçlü bir !ekilde 
sürdürecektir.

Emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları dola-
yısıyla her zaman ülkemiz için üreten çiftçile-
rimizin yanında yer alan Tarım Kredi çalı!anla-
rına !ükranlarımı sunuyor; Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 2021 yılında gerçekle!tirmi! 
oldu"u faaliyetlerin yer aldı"ı raporumuzun or-
taklarımız ve te!kilatımız için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.

alternatif kaynaklar da olu!turmakta; çiftçileri-
mizin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilen-
memeleri adına ihtiyaç duydukları çözümleri 
sunmaktadır. Temel hedefimiz, tarladan sofraya 
üretim süreçlerinin her a!amasında ortaklarımı-
zın yanında yer almak, onlara destek vermektir. 
#!te böyle bir zamanda kooperatifçili"in tarım 
sektöründeki yeri ve kırsal kalkınmadaki önemi 
daha da artmaktadır.

Kooperatiflerin dayandı"ı temel de"erler; 
yardımla!ma, sorumluluk duygusu, demokrasi, 
e!itlik, adalet ve dayanı!ma olarak sıralanabilir. 
Bu de"erlerden de anla!ılaca"ı üzere, koopera-
tifler, hayatın birçok alanında sürdürdükleri faa-
liyetlerle ortaklarına birçok fayda sa"lamaktadır.

Günümüz dünyasında kooperatifler, çok kü-
çük i!letmelerden yer yer küresel oyuncu olarak 
adlandırılan ve milyar dolarlık satı!lar yapan bü-
yük i!letmelere kadar oldukça büyük bir alanda 
yer almaktadırlar. Ekonomik anlamda geli!mi! 
ülkelerin iktisadi yapılarına bakıldı"ında, koope-
ratifçilik hareketine verilen önemin de"erli bir 
ta!ıyıcı rol üstlendi"i görülmektedir.

Bugün Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri, 
üreticinin finansman ihtiyacını en uygun !ekil-
de sa"layabilece"i önemli kurulu!lardan biridir. 
Ülke tarımının geli!imine bakıldı"ında küçük 
ve orta büyüklükteki çiftçilerin finansmanında, 
Tarım Kredinin önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır. 

Kredi faaliyetlerimizin yanında ayrıca geç-
ti"imiz yıl içerisinde Tarım Kredi olarak çiftçi 
ürünlerine pazar olu!turmak üzere Kooperatif 
Marketlerimizin sayısını hızla artırdık. 

Bugüne kadar çiftçimizin en büyük destekçi-
si olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, üre-
timin her a!amasında orta"ının, çiftçinin bizzat 
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Gıda, insanlık tarihinin ba!langıcından itibaren, 
hayatın devamlılı"ı için en önemli kaynaklardan 
biri olmu!tur. Temel ihtiyaçlarımızın ba!ında ge-
len gıda temini ve tarım, toplumların ekonomik 
ve sosyal geli!iminde kritik görevler üstlenmi! 
ve bu i!levini günümüze kadar sürdürerek me-
deniyetimizin temeli ve ilerleyi!inin belirleyici 
unsuru olmu!tur.

Birçok nihai çıktısı insano"lunun ihtiyaçlarını 
kar!ılamaktan öte, varlı"ını sürdürebilmesi için 
vazgeçilmez olan tarım, geçmi!ten günümüze 
stratejik öneme sahip sektör olarak ifade edil-
mi!; gıdanın güvenli"ini sa"lamak, onu iyi !ekil-
de muhafaza edebilmek ve yeterince üretebil-
mek hayatın temel ko!ulu sayılmı!tır. 

Gıdaya ve tarımın önemine ra"men, günü-
müzde ortaya çıkan küresel ısınma, a!ırı nüfus 
artı!ı, azalan tarım ve orman arazileri gibi pek 
çok sorun gıda güvenli"ini tehdit etmektedir. 
Bunun yanı sıra tüm dünyada 2021 yılının kurak-
lık, Kovid 19 salgını, seller ve orman yangınları 
ile ön plana çıkmı! olması, tarımın küresel ve 
ulusal boyutta önemini bir kez daha göstermi!-
tir. Bu yüzden en geli!mi! ülkeler dâhil tarım ve 
gıda güvenli"i, istisnasız her ülkenin en önemli 
gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer al-
maktadır.

Dünyada genel e"ilimler göstermektedir ki 
gelecek; su, enerji yanında gıda mücadelelerine 
sahne olacaktır. Bu yüzden tarımda farklı bakı! 
açısıyla, yeni yakla!ımlar olu!turmak üzere, ge-
rek küresel gerek bölgesel imkânları en iyi !e-
kilde de"erlendirecek stratejileri geli!tirmemiz, 
iç ve dı! geli!meleri, yönelimleri dikkate alarak 
sektörde verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya 
yönelik politikalar üretmemiz önemlidir.

Tarım ve gıdada son dönemde ya!anan geli!-

Genel Müdürün 
Mesajı

“
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meler çerçevesinde milletimizin gıda güvenli"ini 
garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için 
de bir milli güvenlik meselesi haline gelmi!tir. 
Temel tarım ürünlerinde dı!a ba"ımlı olmak, en 
az savunma sanayinde dı!a ba"ımlılık kadar teh-
likelidir. 

Türkiye sahip oldu"u co"rafi yapı ve ekolo-
jik ko!ullar sayesinde, ürün çe!itlili"i ve miktarı 
yönünden tarımsal üretimde büyük bir potansi-
yele sahiptir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak tarımsal üretimi tarımın ekonomik boyu-
tunun ötesinde stratejik bir sektör olarak de"er-
lendiriyoruz. Bu bilinçle sadece üreticilerimize 
de"il, ülkemizin her bir ferdine, tüketicilerimize 
sundu"umuz hizmetleri dünyadaki geli!melere 
paralel artan yeniliklerle beraber her geçen gün 
daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz.

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri, ekim döneminden 
hasat sonrasına kadar çiftçilerimizin üretim ih-
tiyaçlarını kar!ılarken, milli ve yerli üretimi esas 
alarak girdi fiyatlarında karlılık yerine kalite ve 
memnuniyeti ön planda tutmakta, bu fiyat poli-
tikasıyla piyasa düzenleme görevi de yapmakta-
dır. Ayrıca sözle!meli üretim modeliyle üretimi 
yaygınla!tırmak için kurumsal i!birlikleri gerçek-
le!tirilmekte, olu!turulan pazar ile ortaya çıkan 
ihtiyaca göre üretim planlaması yapılarak üreti-
cinin yanında yer almaktadır.

Üretimin tüm a!amalarında çiftçimizle birlik-
te olan Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım sektö-
rünün finansmanında da önemli rol üstlenmek-
tedir. Çiftçilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını 
ayni ve nakdi kredi !eklinde kar!ılarken, aynı 
zamanda üreticilerimizin uygun ko!ullarda fi-
nansmana eri!imlerini sa"lamak amacıyla piya-
sadaki de"i!imler yakından takip edilmektedir. 

Bu do"rultuda, pandeminin ekonomi üzerindeki 
tüm olumsuz etkilerine ra"men 2021 yılında 360 
bin orta"ımıza bir önceki yıla göre yüzde 33,6 
artı!la toplam 11 milyar TL kredi kullandırılmı!tır.

Kredi Faaliyetlerimizin yanında Tarım Kredi 
olarak çiftçi ürünlerine pazar olu!turmak üzere 
Kooperatif Market faaliyetlerimiz devam etmek-
tedir.

Önümüzdeki dönemde, toplumumuzun en 
önemli dinamiklerinden olan imece sistemini ve 
bugün kültürümüzde devamı olan kooperatifçi-
li"in geli!tirilmesi çalı!malarını güçlendirece"iz. 
Geçmi! dönemde oldu"u gibi önümüzdeki sü-
reçte de ortaklarımızın, çiftçilerimizin ve üretici-
lerimizin yanında olmaya, onları tüm gücümüzle 
desteklemeye, daha güçlü bir tarım sektörü ve 
daha güçlü bir Türkiye için ortaklarımızla omuz 
omuza çalı!maya devam edece"iz. 

Ülke tarımı ve çiftçimiz için Tarım Kredi’nin 
hayata geçirdi"i projelerde eme"i geçen tüm 
çalı!ma arkada!larımıza te!ekkürlerimi sunar-
ken, 2022 yılının ülkemize ve dünyaya sa"lık ile 
bereket getirmesini temenni ederim.

Hüseyin AYDIN
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü
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SUNUM
Tüm sektörlerde oldu"u gibi tarımda da üretim 
yapılabilmesi için temel faktör finansmandır. 
Zirai kredi da"ılımı meselesi 1863’lü yıllarda ele 
alınmı! ve bu hususta te!kilatlanmaya ba!lan-
mı!tır. Cumhuriyetimizin kurulu!unu takiben 
Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatifçilik #lke-
leri do"rultusunda ortaklarının her türlü ayni ve 
nakdi kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını kar!ı-
lamak, ürünlerini de"erlendirmek, üretim mater-
yalleri ve takım taleplerini kar!ılamak, ortakları 
e"itmek ve sigorta acenteli"i yapmak gibi i!lev-
leri yerine getirmek amacıyla kurulmu!tur. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ve üst kurulu!ları çe!itli 
tarihlerde düzenlenen kanun ve kararnamelerle 
bugünkü yapısına kavu!mu!tur. Ortaklarının 
tarımsal girdi ve finansman ihtiyaçlarını kar!ıla-
yarak, üretimin süreklili"ine ve geli!tirilmesine 
önemli bir katkısı bulunmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası 
ile birlikte tarım sektörünü büyük ölçüde finanse 
eden iki kurulu!tan biridir. Tarım Kredi Koope-
ratifleri mevcut sayısıyla, büyük ölçüde banka 
!ubelerinin bulunmadı"ı köy, belde 
ve kasaba gibi küçük yerle!im birim-
lerinde de faaliyette bulunmakta 
olup çiftçilerin tarımsal nitelikte-
ki ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarını 
mümkün oldu"unca dü!ük maliyet 
ile zamanında kar!ılayarak, ülkemiz 
tarım sektörüne hizmette bulun-
mak gayreti içerisindedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri ku-
rulu! amacına istinaden tarımsal 
üreticilere girdi temini sa"lamak-
la birlikte, yetersiz olan tarımsal 
sermaye birikimi sebebiyle ortaya 
çıkan finansal fon ihtiyacını kar!ı-
lamayı hedeflemektedir. Bu sebep-
le tarımsal açıdan önem arz eden 

önemli girdilerde, i!tirakler ve ba"lı ortaklıklar 
kurulması suretiyle üretim yaparak ekonomik ve 
sürekli girdi temini sa"lamı!tır.

Üreticilerinin sermaye ihtiyacını uygun ko-
!ullar altında kar!ılamak üzere Cumhurba!kan-
lı"ı Kararnameleri ve Bakanlar Kurulu Kararları-
nın uygulayıcısı olarak Ziraat Bankası ile birlikte, 
Hazine destekli indirimli kredi kullanım avantajı 
sunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
kredi kullanılması durumunda, üreticinin ma"-
duriyetini gidermek amacıyla kuraklık ve do"al 
afet dönemlerinde kredi ertelemesi yapılabil-
mektedir.

Kurumun faaliyet alanı hem ürün temini 
hem de fonlama i!lemlerini içerdi"inden mali 
tablolar hem ticari hem de finansal faaliyetleri 
içermektedir. Her ikisi de kurumun ana faaliyet-
leri kapsamında bulunmaktadır. Türk çiftçisinin 
ekonomik gücünü artırarak, her geçen gün de-
"i!mekte olan ihtiyaçlarını en uygun !artlarda 
temin etmeyi görev edinen ve hizmet politikası 
çerçevesinde iktisadi, teknik ve sosyal açıdan 

çiftçi ortaklarının yararını gö-
zeten bir çiftçi kurulu!u olan 
kurumumuzun misyonu;  ta-
rımsal üretimin artırılmasına 
katkıda bulunarak ortaklarının 
refah düzeyini artırmak, ortak 
ürünlerini de"erlendirmek, orta 
ve küçük ölçekli tarımsal i!let-
melere hizmet götüren bir kredi 
kurulu!u olmaktır.

Bu çerçevede 2022 yılında 
temel hedef ve stratejilerimizin 
gerçekle!tirilmesine yönelik 
olarak; 1581 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Ka-
nunu ile bu Kanunu de"i!tiren 
5330 sayılı Kanunun sa"ladı"ı 
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V`]`W`ħ�LXLNùYL�
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imkânlar çerçevesinde yakla!ık 800.000 çiftçi 
orta"ımızın toplam kredi talepleri ve Merkez Bir-
li"imizin kredi politikası do"rultusunda toplam 
yatırım programı hazırlanmı!tır.

Te!kilatımızın öz kaynakları yanında T.C. Zira-
at Bankası A.$. ve di"er bankalardan sa"lanacak 
yabancı kaynaklarla ortaklarımızın finansman 
ihtiyaçları kar!ılanacaktır.

Tarım Kredi Kooperatifleri orta"ı çiftçilere 
2022 yılında toplam 14 milyar TL kredi kullandı-
rılması hedeflenmektedir. Kredilerin geri dönü-
!ünün sa"lanması çiftçi ortaklarımıza götürülen 
hizmetin devamlı ve kaliteli olması bakımından 
son derece önemli görülmekte olup bu kapsam-
da çalı!malar yapılarak, genel tahsilat oranının 
%95’in üzerine çıkarılması, dolayısıyla vadesi ge-
çen alacakların dü!ürülmesi hedeflenmektedir.

Mevcut !irketlerimizin sermaye artırımları 
ve di"er taleplerinin de"erlendirilmesi, gerekli 
görülen sektörlerde yeni !irket kurulması ya da 
i!tirak edilmesi, Merkez Birli"imiz payına isabet 
eden temettü i!lemleri, i!tiraklerimizin faaliyet-
leriyle ilgili olarak gerekli bilgilerin toplanması 
ve de"erlendirilmesi, #!tirakimiz !irketlerin ma-
mullerinin Merkez ve Bölge Birlikleri ile Koope-
ratifler vasıtasıyla pazarlanması, %50 ve daha 
fazlasına ortak oldu"umuz !irketlerin sınai ve 
ticari faaliyetlerini modern i!letmecilik kuralları 
çerçevesinde daha verimli bir !ekilde sürdür-
meleri, geli!en ve de"i!en ekonomik dengelere 
adaptasyonu ile ilgili faaliyetleri devam edecek-
tir.

6



Merkez Birli!i, 1581 sayılı Kanun 
ile ek ve de!i"ikliklerine göre 
sınırlı sorumlu, de!i"ir ortaklı 
ve de!i"ir sermayeli Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birli!i, Bölge Birli!i 
ortaklı!ında kurulmu"tur. 
Te"kilatımız 2021 yılsonu 
itibariyle 1615 birim Kooperatif, 
17 Bölge Birli!i ve Merkez 
Birli!i Genel Müdürlü!ünden 
olu"turmaktadır.  

Merkez Birli!i
Ana sözle!menin 3/b maddesi uyarınca Merkez 
Birli"i; Kooperatif ve Bölge Birliklerine finans-
man kaynakları temin etmek ve bunların geli!-
tirilmesi için her türlü tedbirleri almak, kredi 
i!lerinin düzenle yürütülmesini sa"lamakla gö-
revlendirilmi!tir. 

Bu çerçevede; kooperatif ortaklarına kullan-
dırılacak kredilerin uygulama esasları, limitleri, 
faiz oranları, erteleme, taksitlendirme ve yapı-
landırma i!lemleriyle ilgili mevzuat Merkez Bir-
li"ince belirlenerek te!kilata duyurulmaktadır.

TÜRK!YE TARIM KRED! 
KOOPERAT!FLER!
ORGAN!ZASYONU
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Kooperatifler
Ana sözle!menin 5/A-a maddesi uyarınca koo-
peratifler amaçlarına uygun olarak, ortaklarının 
üretim ve i!letmeleri ile ilgili kısa ve orta vadeli 
kredi ihtiyaçlarını kar!ılamaktadır.

Mevzuat çerçevesinde ortaklara tespit edilen 
krediler, Kooperatif Yönetim Kurulunca onaylan-
masının ardından (Genel $ahıs Haddi üzerinde 
bulunan krediler üst kurulu! onayı ile) i!lerlik 
kazanmaktadır. Ortakların tarımsal varlıkları ve 
üretim faaliyetleri göz önünde bulundurularak, 
ortak beyannamesi ile kredi tespiti yapılmakta-
dır. Tespit edilen kredinin nakit kısmı do"rudan 
orta"a ödenmektedir. Gübre, tohumluk, ilaç, 
akaryakıt, tarımsal araç-gereç ve irat hayvanları 
ile demirba!lar edinebilmesi için kredi kullandı-
rılırken bunlar ayni olarak verilmekte ve mal be-
delleri tedarik eden kurulu!lara veya malı satan 
anla!malı firmalara ödenmektedir.

Ba!lı Ortaklıklar Ve "#tirakler
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanununun 3. maddesi ve Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birli"i Ana Sözle!mesi’nin 
3. maddesinin c bendi, “Kooperatif ve Bölge Bir-
liklerinin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile 
üretim araçlarını toptan sa"lamak, imal etmek 
ve ortak mahsullerinin de"erlendirilmesi ile ilgili 
faaliyetleri rasyonel bir !ekilde düzenlemek ve 
bu konularda her türlü te!ebbüse giri!mek veya 
i!tirak etmek ve gerekli tesisleri kurmak, faali-
yet konusuna giren hususlarda ithalat ve ihracat 
yapmak” görevlerini Merkez Birli"i’ne vermi!tir.

Bölge Birlikleri
Ana sözle!menin 5/a maddesi uyarınca koopera-
tiflerin finans i!lerini düzenlemekle görevli olan 
Bölge Birlikleri uygulamaları a!a"ıda belirtilen 
esaslar dâhilinde yürütülmektedir.

Kooperatif ve üst kurulu!larda görevli Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Denetçi çiftçilerin beyan-
nameleri limit gözetilmeksizin tasdik i!lemi ile 
”Özel $ahıs Haddi” ve ”Sözle!meli Üretim $ahıs 
Haddi” dâhilinde kredi tespit i!lemlerine ili!kin 
onay i!lemleri yürütülmektedir. Kullandırılan 
kredileri denetlemek, ortak !ikâyetlerini incele-
mek ve sonuçlandırmak, ortak talep ve ihtiyaç-
larını temin etmektir.
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Merkez
Birli!i

Bölge
Birli!i

Kooperatif Hizmet
Bürosu

171 1.615 204

Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi

Konya

Kayseri

Mersin

Samsun

Ankara

Kütahya

"zmir

Balıkesir

Tekirda!

Sakarya

Antalya

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Organizasyonu
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"#tirakYerle#im
Yeri

Toplam
Personel

1937.000 12.322

Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi

Kayseri

Mersin

Gaziantep $anlıurfa

Malatya

Erzurum
Trabzon

Sivas

Samsun
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TÜRK!YE TARIM KRED! 
KOOPERAT!FLER! FAAL!YETLER!

F!NANSAL VE MAL! 
FAAL!YETLER

1.
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1.1 Finansman Yönetimi

2022 Yılında da Te!kilatımızın kaynak ihti-
yacı en uygun !artlarda kar!ılanmaya devam 
edilecektir. #!letmelerin ihtiyaç duydu"u fonlar; 
i!letme sahiplerinin koydu"u öz kaynaklar ile i!-
letme dı!ından sa"lanan yabancı kaynaklardan 
olu!maktadır. Gerek kurulu! döneminde gerekse 
faaliyetlerin sürdürüldü"ü dönemlerde i!letme 
sahip ya da ortakları tarafından ortaya konulan 
fonlar, i!letmenin öz kaynaklarını olu!turur. 

Paranın kıt ve maliyetinin yüksek oldu"u 
günümüz piyasa !artlarında, fonların iyi yöne-
tilmesi finansman yönetiminin ba!arısıyla do"ru 
orantılıdır. Nakit akı!larının planlanarak yüküm-
lülüklerin zamanında kar!ılanması, atıl kaynak-
ların en yüksek verimle de"erlendirilmesi, liki-
ditenin optimal seviyede tutulması hayati önem 
ta!ımaktadır.

?PXTY�POTWPY�VLdYLVWL]ùY�
¯TQ_¯T�Z]_LVWL]L�V]POT�ZWL]LV�
V`WWLYOù]ùWXL^ù�P^L^_ù]
“

Bu noktadan hareketle, temin edilen kaynak-
ların çiftçi ortaklara kredi olarak kullandırılması 
esas olup Kooperatiflerimizin ihtiyaç fazlası na-
kitleri öncelikle Bölge Birliklerinde oradan da 
Merkez Birli"inde toplanarak ihtiyaç duyulan 
kooperatif faaliyetlerinde de"erlendirilmektedir

2021 Yılında Bankalardaki kredi limit-
lerimiz dâhilinde kredi temin edilerek 
Merkez Birli!i öz kaynakları ile birlikte 
Kooperatif ve Bölge Birliklerimizin fi-
nansman ihtiyaçları zamanında kar-
"ılanmı"tır.

12



Finansal ve Mali Faaliyetler

1.2 Muhasebe ve Mali "#ler Faaliyetleri
Te!kilatımız, muhasebe ve beyanname i!lemleri-
nin  daha verimli ve sorunsuz bir i!leyi!inin sa"-
lanması amacıyla uygulanan Merkezi Muhasebe 
Uygulaması geli!tirilerek devam ettirilmi!tir.

2021 Yılı içerisinde kooperatiflere satı!ı ya-
pılan ilkbahar ve sonbahar dönemi kimyevi 
gübrelerin kooperatif hesaplarına tahakkuku ve 
bedellerinin tahsilatları ilgili mevzuat çerçeve-
sinde, tahakkuku ve vadelerinde ödenmesine adı 
geçen firma ile yapılan protokol çerçevesinde 
yapılmaya devam edilmi!tir. Yıl sonu itibari ile 
6.213.907.370 -TL tutarında gübrenin ödeme, tah-
silat ve muhasebe i!lemleri gerçekle!tirilmi!tir.

Faaliyetlerdeki yönetimsel riskin azaltılması, 
te!kilat bünyesinde yürütülen i! ve i!lemlerin 
tek elden kontrol ve gözetiminin sa"lanabilmesi, 
i!/i!lemler esnasında manuel müdahalenin orta-
dan kaldırılması, personel kaynaklı olu!abilecek 
hataların önüne geçilmesi amacı ve faaliyet ve-
rimlili"ini artırmak, i! gücünün daha etkin kulla-
nılmasını sa"lamak, kooperatiflerdeki saha çalı!-
malarına ili!kin pazarlama ve satı! faaliyetlerinin 
arttırılması, kurumun kanun vergi ve mevzuat 
takibinin güncel ve hızlı yapılmasını sa"lamak 
hedefiyle Merkezi Operasyon Birimi çalı!maları 
geli!tirilerek devam ettirilmi!tir.

Merkez Birli"imiz, Bölge Birli"imiz ve Koo-
peratiflerimizin faiz/vade farkı hesaplama i! ve 
i!lemleri ile ilgili olarak; 

Bölge Birliklerimiz/Kooperatiflerimiz ile his-
sedarı bulundu"umuz $irketlerimizin gelir kay-
bı ya!amamaları ve mali durumlarının olumsuz 
etkilenmemeleri amacıyla birbirleri arasında 
gerçekle!tirmi! oldukları; hammadde, toptan 
ve perakende ürün ticareti sebebiyle olu!an va-

desi geçmi! ödemelerde Kooperatiflerimiz ve 
$irketlerimiz tarafından kar!ılıklı olarak olu!an 
borçlara ili!kin vade farkı uygulaması ile ilgili 
olarak yayınlanan mevzuat do"rultusunda vade 
farkı hesaplama usulü/uygulama esasları dikka-
te alınarak Bölge Birliklerimiz/Kooperatiflerimiz 
ile hissedarı bulundu"umuz $irketlerimizin bir-
birleri arasındaki ticaretten kaynaklı vade farkı/
faiz hesaplamaları için faiz hesaplama modülü 
olu!turularak te!kilatımızın kullanımına sunul-
mu!tur.

Merkez Birli"imiz, Bölge Birliklerimiz ve Ko-
operatiflerimizin üçer aylık hesap dönemlerin-
de mali tablolarının kontrolü ve konsolidasyonu 
yapılarak, hesap dönemlerine ait Mali Durum 
Raporları hazırlanmı!tır.

Kurumumuz faaliyetlerinin gerçekle!tiril-
mesi, daha gerçekçi rakamlarla gelir gider den-
gesinin sa"lanması amacıyla di"er birimlerden 
alınan bilgilere istinaden Merkez Birli"i, Bölge 
Birlikleri ve ba"lı kooperatifleri için ayrı ayrı ve 
konsolide olmak üzere E-Koop modülü üzerin-
den bütçeler hazırlanarak takibi yapılmı! olup 
yıl sonu itibariyle yüksek gerçekle!me oranları 
sa"lanmı!tır.

Uluslararası Raporlama Standartları kap-
samında, Te!kilatımıza ait 2020 yılı finansal 
tablolarının Uluslararası Denetim Standartları 
çerçevesinde denetlenmesi, denetim görü!ü-
nün hazırlanması süreci Grant Thornton Eren 
Ba"ımsız Denetim ve Mali Mü!avirlik firması ile 
birlikte yürütülmü!tür
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Dönen 
Varlıklar

Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

Konsolide Mali Tablolar (TL)

25.830.933.577

19.379.447.664

42.105.692.079

33.576.096.742

2021

2021

2020

2020

Özkaynaklar

9.621.371.166
11.862.801.8032021

2020

Pasif Toplam

29.156.083.161 45.692.475.20820212020

Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar

155.264.330
253.576.6622021

2020

Duran
Varlıklar

3.325.149.584
3.586.783.1282021

2020

Aktif Varlıklar 
Toplamı

29.156.083.161 45.692.475.20820212020
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Finansal ve Mali Faaliyetler

Net Satı#lar

Faaliyet Giderleri

Dönem Net Karı/Zararı (-)

Tüm Kurum 
Gelir Tablosu

19.466.493.174

1.355.843.519

900.155.083

33.533.774.398

1.640.684.905

2.052.139.643

2021

2021

2021

2020

2020

2020

Satı#ların Maliyeti

17.663.066.236
30.682.358.9932021

2020

RASYOLAR HESAPLAMA 2018 2019 2020 2021

*Cari Oran Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar 1,21 1,27 1,33 1,25

Asit-Test Oranı (Dönen V. - Stoklar) / K.V.Y.Kay. 1,16 1,21 1,27 1,11

Nakit Oranı Hazır De!erler / K.V.Y.Kay. 0,003 0,007 0,012 0,011

RASYOLAR HESAPLAMA 2018 2019 2020 2021

Finansal Kaldıraç 
Oranı

Yabancı Kaynak / Aktif Toplamı 0,74 0,70 0,67 0,74

Özkayn. Aktif 
Toplamına Oranı

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

Finansman Oranı Özkaynaklar / Yabancı Kaynaklar 0,36 0,44 0,49 0,35

Likidite Oranları

Finansal Yapı 
Analiz Oranları

*2021 Yıl sonu itibariyle Konsolide rakamlarda; Cari Oran: 1,25 olarak gerçekle!mi!tir. Bu durum kısa vadeli 
borç ödeme gücümüzün oldu"unu ve atıl fon tutulmadı"ının göstergesi olarak ifade edilebilir.

RASYOLAR (%) HESAPLAMA 2018 2019 2020 2021

Brüt Satı#ların Net 
Satı#lara Oranı

Brüt Satı" Kârı/Net Satı"lar 8,84 8,83 9,26 8,50

Net Kârın Net 
Satı#lara Oranı

Net Kâr / Net Satı"lar 5,21 4,47 4,62 6,12

Net Kârın Toplam 
Varlıklara Oranı

Net Kâr / Toplam Varlıklar 3,31 3,01 3,09 4,49

Karlılık 
Oranları

Konsolide Mali Tablolar (TL)
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2021 Yılı 
Konsolide 
Gelir Tablosu 
Açıklaması

Satı# Gelir Ve 
Giderine "li#kin 
Açıklamalar

Finansal Gelir 
Ve Giderlere 
"li#kin 
Açıklamalar

Satı#lar

33.533.774.398 TL
Kooperatif ve Bölge Birliklerimiz tarafından sa-
tılan mal ve hizmetler kar!ılı"ında alınan toplam 
de"erlerden olu!an Yurt #çi Satı!lar, Kredi Gelir-
leri ve Di"er Gelirleri toplamı 33.749.797.495,78-
TL olup 216.023.097,26-TL’lik Satı! #ndirimlerinin 
dü!ülmesi sonucu 2021 yılında elde edilen Net 
Satı! Hâsılat 33.533.774.398,52-TL’dir. 

Tarımsal üretim sürecinde duyulan ihtiyaçlar, ihtiyacın durumu dikkate alınarak satıcılık, ba!bayilik/
bayilik, aracılık, acentelik, tek satıcılık anla!maları usulüyle kar!ılanabilir. Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birli"ince olu!turulan mevzuat do"rultusunda, te!kilat ile ülke genelinde satı! anla!ması 
yapmak isteyen firmaların anla!maları Merkez Birli"ince yapılır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli"i, Bölge Birlikleri ve Kooperatiflere finansman sa"lamak 
amacıyla öz kaynaklarının yanı sıra yurt içi bankalardan kredi kullanmı!tır. Bu kredilerin büyük bö-
lümü kısa vadeli i!letme kredileridir. Bu durum Kurumun da fonlama tercihini kısa vadeli kredilerden 
yana kullanmasına sebep olmu!tur. 

Bankadan kullanılan kredilerin maliyet hesabı yapılarak de"i!ken faiz oranıyla Bölge Birlikleri-
ne kredi kullandırılmaktadır. Temin edilen krediler sebebiyle Bölge Birlikleri ve Kooperatiflerden 
komisyon alınmamakla birlikte vade ve faiz uyumsuzlukları sebebiyle gelir ve giderler ortaya çıka-
bilmektedir.

Faaliyet Giderleri

1.640.684.905 TL
Pazarlama Satı! Da"ıtım, Genel Yönetim Gider-
leri toplamından olu!an Faaliyet Giderleri topla-
mı 1.640.684.905,36-TL’dir.

Dönem Net Kârı

2.052.139.643 TL
Ola"an Kâra Ola"an Dı!ı Gelir ve Kârların ek-
lenmesi, Ola"an Dı!ı Gider ve Zararların dü-
!ülmesi sonucu 2021 yılı Dönem Net Kârı 
2.052.139.643,50- TL olarak gerçekle!mi!tir.

Satı#ların Maliyeti

30.682.358.993 TL
2021 Yılı satılan Ticari Mal ve Hizmet Maliyeti ile 
Kredi Maliyeti toplamı 30.682.358.993,22-TL’dir.
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2020

2021

2018 2019 2020 2021 %(%)

Sermaye 521.532.754 552.873.948 574.978.391 613.813.715 6,75

Enf. Düzeltmesi 78.995.474 78.961.082 78.648.462 78.463.250 -0,24

Yedek Akçe 1.630.099.330 1.648.677.615 1.669.223.271 1.681.228.075 0,72

Fonlar 2.264.332.434 2.367.282.866 2.446.958.283 2.520.969.230 3,02

Net Kâr 312.213.628 1.047.594.275 1.709.225.969 3.363.314.734 96,77

Toplam 4.807.173.620 5.695.389.786 6.479.034.376 8.257.789.004 27,45

Kooperatif 
Özkaynakları

Fonlar

38%

Fonlar

31%

Yedek Akçe

26%

Sermaye

9%

Sermaye

7%

Enf. Düzeltmesi

1%

Enf. Düzeltmesi

1%

Net Kar

41%

Net Kar

26%

Yedek Akçe

20%

Finansal ve Mali Faaliyetler

ÖZKAYNAKLAR
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2020

2021

2018 2019 2020 2021 %(%)

Sermaye 130.180.324 138.062.634 143.602.253 153.303.987 6,76

Enf. Düzeltmesi 141.023.196 141.023.196 141.023.196 141.023.196 0,00

Yedek Akçe 227.711.095 229.384.569 228.707.651 229.099.485 0,17

Fonlar 275.205.674 276.417.643 281.317.772 281.951.218 0,23

Net Kâr -12.984.821 17.775.725 61.262.819 276.163.980 350,79

Toplam 761.135.468 802.663.767 855.913.691 1.081.541.866 26,36

Bölge Birli!i 
Özkaynakları

Fonlar

33%

Fonlar

26%

Yedek Akçe

27%

Sermaye

17%

Sermaye

14%

Enf. Düzeltmesi

13%

Enf. Düzeltmesi

16%

Net Kar

26%

Net Kar

7%

Yedek Akçe

21%
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Özkaynaklar

2018 2019 2020 2021 %(%)

Sermaye 32.685.381 34.474.937 36.161.074 37.888.150 4,78

Enf. Düzeltmesi 54.061.818 54.061.818 54.568.031 54.568.031 0,00

Yedek Akçe 251.050.874 251.050.873 290.480.812 290.480.812 0,00

Fonlar 1.277.292.403 1.489.766.715 1.736.857.906 1.828.105.301 5,25

Net Kâr 131.433.128 163.051.796 168.355.277 312.428.639 85,58

Toplam 1.746.523.604 1.992.406.139 2.286.423.100 2.523.470.933 10,37

Merkez Birli!i 
Özkaynakları

2020

2021

Fonlar

76%

Fonlar

72%

Sermaye

2%

Sermaye

2%

Enf. Düzeltmesi

2%

Enf. Düzeltmesi

2%

Net Kar

7%

Net Kar

12%

Yedek Akçe

13%

Yedek Akçe

12%
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Tüm Kurum 
Özkaynakları

Sermaye

Yedek Akçe

Fonlar

Toplam

2018 2019 2020 2021

Toplam 
7.314.832.692

Toplam 
8.490.459.690

Toplam 
9.621.371.167

Toplam 
11.862.801.803

2018 2019 2020 2021 %(%)

Sermaye 684.398.459 725.411.519 754.741.718 805.005.852 6,66

Enf. Düzeltmesi 274.080.489 274.046.097 274.239.689 274.054.477 -0,07

Yedek Akçe 2.108.861.299 2.129.113.059 2.188.411.735 2.200.808.372 0,57

Fonlar 3.816.830.511 4.133.467.217 4.465.133.960 4.631.025.749 3,72

Net Kâr 430.661.936 1.228.421.798 1.938.844.065 3.951.907.353 103,83

Toplam 7.314.832.692 8.490.459.690 9.621.371.167 11.862.801.803 23,30

Konsolide 
Özkaynaklar

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Özkaynaklar
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Yedek Akçe

22%

Yedek Akçe

19%

Fonlar

47%

Fonlar

39%

Net Kar

20%

Net Kar

33%

Enf. Düzeltmesi

3%

Enf. Düzeltmesi

2%

Sermaye

8%

Sermaye

7%

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

Kooperatifler 613.813.715 78.463.250 1.681.228.075 2.520.969.230 3.363.314.734 8.257.789.004

Bölge Birli!i 153.303.987 141.023.196 229.099.485 281.951.218 276.163.980 1.081.541.866

Merkez Birli!i 37.888.150 54.568.031 290.480.812 1.828.105.301 312.428.639 2.523.470.933

Toplam 805.005.852 274.054.477 2.200.808.372 4.631.025.749 3.951.907.353 11.862.801.803

Konsolide Özkaynak Da!ılımları

2020

2021
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FAAL!YETLER!
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TARIMSAL 
KRED!LER

"#letme Kredileri (Kısa Vadeli Krediler)
#!letme kredileri; orta"ın tarımsal faaliyetini 
yürütmesi için gerekli girdilerin (nakit dâhil) 
temini amacıyla kullandırılan azami 1 yıl vadeli 
kredilerdir. 

Su ürünleri yeti!tiricili"i ile büyükba! hayvan 
besicili"i (büyükba! hayvan besicili"i konusun-
daki hayvan edindirme kredileri dâhil) konuların-
da 18 aya kadar vadeli kullandırılan kredilerdir. 
Bu kredilerin ba!lıkları a!a"ıda gösterilmi!tir;

ÜRET"M AMAÇLI KRED"LER

Nakit Kredi 
Üretim unsurlarından bitki besleme ürünleri, 
bitki koruma ürünleri, tohum, fide, fidan, enerji 
ürünleri, yem gibi girdiler dı!ındaki finansman 
ihtiyacının kar!ılanması amacıyla nakit olarak 
kullandırılan kredilerdir.

Kullandırılacak nakdi kredi miktarının, bu ko-
nuda Merkez Birli"ince belirlenen limitler dâhi-
linde kalmak kaydıyla orta"ın beyannamesinde 
belirtilen üretim faaliyetleriyle uyumlu olması 
gerekmektedir. 

Ayni Krediler 
Üretim unsurlarından olan ve kooperatifçe ayni 
olarak kar!ılanan, bitki besleme ürünleri, bitki 
koruma ürünleri, tohum, fide, fidan, enerji ürün-
leri, hayvancılık, su ürünleri, arıcılık, bambus arı-
sı vb. konularda kullandırılan kredilerdir.

Kullandırılacak ayni kredi miktarının, orta"ın 
beyannamesinde belirtilen üretim faaliyetleriyle 
uyumlu olması gerekmektedir.

Sigorta Primi Kredileri 
Ortakların tarımsal üretimleri ile hayvansal 
varlıklarının teminat altına alınması amacıyla 
yapılan tarımsal sigortalar ile Merkez Birli"ince 
belirlenecek di"er sigorta konularındaki sigorta 
prim bedelleri için kullandırılan kredilerdir. 

Toprak Analizi Kredileri 
Ortaklarımızın gere"inden az veya fazla gübre 
kullanmalarının önlenmesi, ürünlerin verim ve 
kalitesinin artırılarak gelir seviyelerinin yük-
seltilmesi ve do"ru gübre kullanılmasının yay-
gınla!tırılması amacıyla yapılan toprak analizi 
bedelleri ve sair masraflar için kullandırılan kre-
dilerdir. 

Kooperatifler, 1581 sayılı 
Kanunun 3. ve Ana 
sözle"menin 5. maddeleri 
uyarınca ortakların kısa ve 
orta vadeli kredi ihtiyaçlarını 
kar"ılamaktadır.

2.1
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Kredi Faaliyetleri

Hizmet Bedeli Kredileri
Kooperatifin sahip oldu"u, kiralama veya hizmet 
alımı yoluyla temin etti"i ta!ıt, makine, zirai alet 
vb. araçların ortakların tarımsal ihtiyacı do"rul-
tusunda kullanımına sunulması suretiyle kullan-
dırılan kredilerdir.

Belge Kar#ılı!ı Krediler
Tarımsal girdilerin Kooperatifçe ayni olarak kar-
!ılanması esas olmakla birlikte, herhangi bir se-
beple ayni olarak kar!ılanamayan tarımsal girdi 
konularında Tedarik ve Pazarlama Yönetmeli"i 
esasları dâhilinde kullandırılan kredilerdir. 

Di!er "#letme Kredileri
Ortakların tarımsal üretimlerinin gerçekle!tiril-
mesi için yukarıda belirtilenlerin dı!ında ortaya 
çıkacak Merkez Birli"ince belirlenen girdi ve 
finansman ihtiyaçlarının kar!ılanması amacıyla 
kullandırılan kredilerdir.

Yatırım Kredileri (Orta Vadeli Krediler)

Yatırım kredileri; tarımsal i!letmenin canlı ve 
cansız demirba! unsurlarını olu!turan her çe!it 
tarımsal araç-gereç, traktör, biçer-döver, tarım-
sal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi, arı 
kovanı, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçili"i 
ve kümes hayvancılı"ında kullanılan canlı ve 
cansız donatma malzemeleri ve irat hayvanları-
nın sa"lanması yanında bitkisel üretime yönelik 
fidan ihtiyaçlarının kar!ılanması amacıyla açılan 
kredilerdir.

Bu kapsamda kullandırılacak kredilere en çok 
4 yıla kadar vade verilebilecektir.
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Tarımsal Araç-Gereç Yatırım Kredileri
#!letmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç 
duyulan traktör, biçerdöver, her çe!it 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 or-
taklara temin edilecek kredi konusu malların 
Te!kilatımızca anla!ma yapılan firmalara ait, 
kredilerimizle satı!ı kabul edilen araç ve gereç-
lerden olması gerekmektedir.

Hayvancılık Yatırım Kredileri
Orta"ın ihtiyacı olan büyükba! ve küçükba! irat 
hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekip-
manları, ipekböcekçili"i ve kümes hayvancılı"ın-
da kullanılan canlı ve cansız donatma malzeme-
lerinin kar!ılanması amacıyla 4 yıla kadar vadeli 
olarak kullandırılan ayni kredilerdir.

Di!er Orta Vadeli Yatırım Kredileri
Ortakların üretimlerini artırıcı, geli!tirici ve üre-
tim faaliyetlerini destekleyici konularda (moto-
siklet, motosiklet yük sepeti, yük ta!ıma aracı, 
konteyner v.b) en çok 4 yıla kadar vade ile kul-
landırılan kredilerdir. 

Tüketim Kredileri
Ortakların, tarımsal kredi kapsamına girmeyen 
ihtiyaçlarının kar!ılanması için ayni ve belge 
kar!ılı"ı olarak kullandırılan #!letme ve Yatırım 
kredileridir.

Faizsiz Krediler 
Ortakların ihtiyaçlarının, finansman maliyeti 
ilave edilmek suretiyle belirlenecek bedel üze-
rinden vade tarihine kadar faizsiz bir !ekilde 
kar!ılanmasına yönelik ayni olarak kullandırılan 
i!letme veya yatırım kredileridir. 

Sabit Faizli Krediler
Ortaklarımızın borçlarına de"i!ken oranlarda 
komisyon uygulanmadan, ürün satı! fiyatına 
vade süresi dikkate alınmak suretiyle vade far-
kı ilave edilerek belirlenen yeni bir kredili satı! 
fiyatı ile kullandırılan kredilerdir. Bu kapsamda 
daha önce de"i!ken faiz oranları uygulanan kre-
diler için sabit faiz oranları uygulanmakta olup, 
bu !ekilde ortaklarımızın vade sonunda ödeye-
cekleri borç tutarları kredi kullandırıldı"ı tarihte 
belirlenebilecektir.
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Kredi Faaliyetleri

Bereketli Kredi 
Ortaklarımıza borç ödeme alı!kanlı"ı kazandırıl-
ması, borcunu yapılandırma, erteleme, yenileme 
yöntemlerine ba!vurmadan vadesinde düzenli 
olarak ödeyen ortaklarımızın ödüllendirilmesi 
amacıyla kullandırılan kredilerdir. Bereketli Kre-
di imkânından “2019 yılında ayni kredi kullanmı! 
ve 2019-2020 yıllarında erteleme, yenileme, ya-
pılandırma yapmayan ve borçları kanuni takibe 
dü!memi! ortaklar” yararlanmı!tır.

Bereketli Kredi projesi kapsamında ortaları-
mıza faizsiz olarak (%100 sübvansiyonlu) 10.000 
TL limit dahilinde olmak üzere tohum, gübre, zi-
rai ilaç, yem ve akaryakıt (motorin) kredisi kul-
landırılmı! olup ortaklara kullandırılan bereketli 
kredilere KKKP, fon, komisyon vb. herhangi bir 
kredi maliyeti yansıtılmadan yalnızca tarımsal 
cari faiz oranı uygulanmaktadır.

Bereketli kredi uygulaması 2022 yılında da 
devam edecek olup, bu kapsamda ortaklarımız 
2022 yılı Ocak, $ubat, Mart ve Nisan aylarında 
faizsiz olarak ( %100 sübvasyonlu) 15.000TL’ye 
kadar tohum, gübre, zirai ilaç, yem, akaryakıt 
(motorin) ve nakit kredi kullanım imkânı sa"-
lanmaktadır.

�����dùWùYOLY�T_TML]PY������
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Mobil Onaylı Kredi
Ortaklarımızın kredi kullanım süreçlerini hızlan-
dırmak ve finansmana eri!imlerini kolayla!tır-
mak amacıyla, 2021 yılı içerisinde üreticilerimizin 
nakit ihtiyaçlarının kar!ılanması için kullanıla-
bilecek Mobil Onaylı Nakit Kredi uygulaması 
ba!latılmı!tır. Mobil onaylı nakit kredi i!lemle-
ri kapsamında ortakların kredi talepleri sistem 
(KORB#S) üzerinden alınmakta ve sanal pos ile 
yapılacak do"rulama sonucunda kullandırılacak 
nakdi kredi tutarları ortakların PTT nezdinde 
açılmı! olan hesaplarına 45 dakika içerisinde ak-
tarılmaktadır. Ortaklarımızın ba!ta ayni krediler 
olmak üzere tüm finansman ihtiyaçlarının d%ital 
kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir !ekilde kar!ı-
lanabilmesine yönelik çalı!malarımız kapsamın-
da 2022 yılı içerisinde Mobil Onaylı Ayni Kredi 
uygulaması da devreye alınacaktır.

KRED" 2018 2019 2020 2021 %(%)

Yenileme 886.172.506 1.296.153.867 541.575.406 289.158.365 -46,61

"#letme 6.677.817.112 6.706.287.570 7.452.461.909 10.523.330.516 41,21

Yatırım 462.503.647 219.836.868 266.930.547 223.804.220 -16,16

Toplam 8.026.493.265 8.222.278.305 8.260.967.862 11.036.293.101 33,60

2018 2019 2020 2021 %(%)

Kullandırılan 
Toplam Kredi

8.026.493.265 8.222.278.305 8.260.967.862 11.036.293.101 33,60

"ndirimli 
Krediler

4.427.161.112 5.706.147.312 6.272.611.495 9.195.503.431 46,60

Ortak Sayısı 414.482 390.763 364.238 356.683 -2,07

Yıllar "tibariyle Kredi Da!ılım Tablosu
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Operasyonel Süreç Geli#tirmeleri
Operasyonel süreçlerin kolayla!tırılması, d%ital-
le!tirilmesi ve merkezile!tirilmesi hedefi ile 2021 
yılında robotik süreç otomasyonu ilk kez Kredi 
Genel Sözle!melerinin kontrolünün sa"lanması 
amacıyla devreye alınmı!tır. Faaliyet dönemi içe-
risinde 65.536 sözle!me kontrol i!lemi gerçekle!-
tirilmi!tir. 2022 yılında altı yeni süreçte robotik 
süreç otomasyonuna geçilmesi planlanmaktadır.  

Teminata ili!kin merkezi bilgi ve belge kont-
rollerine ba!lanmı!tır. 3.883 adet Gayrimenkul 
De"erleme Raporu ve 1.769 adet kefalet teminat 
bilgileri için kontrol gerçekle!tirilmi!tir.

Kredi onay süreçlerinin sadele!tirilmesi ve 
hızlandırılması çalı!maları kapsamında kredi 
onay ekranlarında içeri"i benzer ekranların bir-
le!tirilmesi ve kullanım kolaylı"ı sa"lanması ile 
ilgili süreç çalı!maları tamamlanmı! olup yazılım 
geli!tirmelerine ba!lanmı!tır.

Ortak tarımsal gelirinin otomatik hesaplan-
ması projesi kapsamında otomasyona dahil edile-
meyen bilgi ve belgelerin merkezi onayına ili!kin 
süreç geli!tirmeleri tamamlanmı! olup, yazılım 
geli!tirmelerine ba!lanmı!tır. 

Vekaletname ve vesayetname ile yapılacak i!-
lemlerle ilgili d%ital belge ar!ivi olu!turulması ve 
sistemsel i!lem kontrolünün sa"lanmasına yöne-
lik süreç geli!tirmeleri tamamlanmı! olup, yazılım 
geli!tirmelerine ba!lanmı!tır. 

Sözle!meli üretim kredisi ile ilgili d%ital belge 
ar!ivi olu!turulması, kredi tahsisinde kullanılacak 
üretim sözle!melerinin merkezi onayına ili!kin 
süreç geli!tirmeleri tamamlanmı! olup, yazılım 
geli!tirmelerine ba!lanmı!tır.

Kredi tahsisinde teminat olarak alınan/alına-
cak gayrimenkuller için ipotek tesisi, terkini, mev-

Kredi Faaliyetleri

cut teminatların güncellenmesine yönelik süreç 
geli!tirmeleri ve ekran tasarımları tamamlanmı! 
olup, 2022 yılı içerisinde yazılım geli!tirmeleri 
tamamlanarak pilot bölgede uygulamaya geçil-
mesi planlanmaktadır. Kredi Tahsisinde teminat 
a!amalarının hızlandırılması, geli!tirilmesinin 
sa"lanması ve kredi tahsis hacminin artırılabil-
mesi için mevcut teminatların sisteme entegre 
edilebilmesi amacıyla Teminat Yönetimi Modül 
çalı!maları devam etmektedir.

Ortak Kart  
Ortaklarımıza kredi kullandırılması a!amasın-
da tanzim edilen senet ve faturalara ıslak imza 
alınmasının sebep oldu"u mesai yo"unlu"unun 
ortadan kaldırılması, a!ırı kırtasiye kullanımı ve 
imza sahtecili"inin önlenmesi ve kredi kullanım 
süreçlerinin hızlandırılarak daha güvenli hale 
getirilmesi yönünde ortak talepleri de dikkate 
alınarak uygulamaya konulmu!tur.

Proje kapsamında 2019 yılında “Ortak Kart” 
uygulamasına, Trab-
zon Bölge Birli"i pilot 
bölge seçilerek ba!la-
nılmı!tır. 2020 yılında 
Tekirda", Balıkesir, 
Sakarya, #zmir, Antal-
ya, Sivas, Gaziantep 
Bölge Birliklerinde or-

tak kart uygulamasına geçilmi! olup 2021 yılın-
da ortak kart uygulamasına Malatya, Erzurum, 
Samsun, Mersin, $anlıurfa, Ankara, Kayseri, 
Konya, Kütahya Bölge Birliklerinde de geçi!ler 
tamamlanmı!tır. Böylece ortak kart, tüm Bölge 
Birliklerinde kullanılmaya ba!lanılmı! olup bu 
kapsamda ortaklarımıza 390.557 adet ortak kart 
teslim edilmi!tir.

KRED! TAHS!S 
FAAL!YETLER!
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390.557 adet
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65.536 
sözle"me kontrolü
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Merkez Birli!i Yetki Limitindeki 
Kredilerin Onayı
2020 yılında toplam 3.875.000 TL (4 dosya) Mer-
kez Birli"i yetkisindeki kredi limiti onaylanmı! 
olup, 2021 yılından itibaren Merkez Birli"i yetki-
sindeki kredi limit onay i!lemlerinin Kredi Tahsis 
Daire Ba!kanlı"ının görev ve yetkisine devredil-
mesi ile 11 kat artı! sa"lanarak toplam 43.282.560 
TL (40 dosya) Merkez Birli"i yetkisinde kredi li-
miti onaylanmı!tır.

Ortak Skorlama Projesi
Kooperatiflerimizde kredi tahsis sürecini daha 
hızlı hale getirmek, ortak özelinde kredi tekli-
finde bulunmak, kredi riskini minimize etmek 
amacıyla Ortak Skorlama Projesi 2020 yılı Ha-
ziran ayında tamamlanmı! olup uygulamaya 
alınmı!tır. Ayrıca proje kapsamında ortakların 
risk kategorilerinin daha da belirginle!tirilmesi 
sa"lanmı!tır. 

2021 yılında, risk kategorilerindeki da"ılım 
revize edilerek kredi davranı!larına göre ortak-
larımızın teminat !artları iyile!tirilmi!tir. Öde-
me alı!kanlıkları “iyi” olarak addedilen ortaklara 
“Açık Kredi Tahsisi” imkânı geni!letilmi!tir. 

#zleme döneminde yapılan analizler kapsa-
mında ek uygulamalarla proje iyile!tirmeleri 
gerçekle!tirilmi!tir. Uygulama kapsamında or-
takların risk kategorilerinin iyile!tirilmesi için 
kredi risk ve kredi limit tahmini yapan istatistiki 
modeller kurulmu!tur. Risk kategorilerinin iyi-
le!tirilmesinde modele ili!kin geli!tirme çalı!-
maları tamamlanarak uygulamaya alınmı!tır.

Projenin devreye alınması sonrasında, ortak-
larımıza 2021 yılında bir önceki yıla göre %78 
artı! ile (800 milyon TL’ si “Açık Kredi Tahsisi” 
olmak üzere) toplam 5.7 milyar TL kredi tahsis 

edilmi!tir. 2021 yılında bir önceki yıla göre %36 
artı! ile 121.379 orta"ımıza kredi tahsisi gerçek-
le!tirilmi! ve yakla!ık 50.000 orta"ımızın risk ka-
tegorilerine göre teminat !artlarında iyile!tirme 
sa"lanmı!tır. 

Proje izleme faaliyetleri kapsamında; Bölge 
Birli"i, kooperatif ve ortak özelinde belirlenen 
kredi limitleri “Teminat Türü” ve “Kategori” ba-
zında yapılan istatistiki çalı!malar ile tahsis edi-
len kredilerin ortaklar üzerindeki da"ılımlarının 
analizleri yapılarak ortaklarımızın potansiyel 
yapısı ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca kredi tah-
sisi yapılan ortakların kullandı"ı kredilere ili!kin 
“Geri Dönü! Raporları” düzenlenmekte ve ortak-
ların kategori ve teminat türü bazında da"ılımla-
rına yönelik analizler yapılmaktadır.

Potansiyel Ortak ve Kefillerin Risk 
Kategorilerinin Belirlenmesi
Ortak Skorlama Projesi kapsamında, tarımsal 
kredilerdeki sektör payımızın artırılması ama-
cıyla “Potansiyel Ortak” olarak adlandırılan ve 
ortak olmayan üreticilerin risk durumları belirle-
nerek kredi teklifi sunulabilmesi ve tahsis edilen 
kredilerde kefillerin risk kategorilerinin tespit 
edilerek kefalet !artlarının farklıla!tırılması için 
“Kredi Kayıt Bürosu” ile sistemsel entegrasyon-
lar tamamlanarak test çalı!malarına ba!lanmı!-
tır.
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Otomatik Beyanname Olu#turma Sistemi 
(OBOS)
Ortakların tarımsal gelirlerinin ve girdi maliyet-
lerinin merkezi olarak belirlenerek kredi tahsis 
süreçlerinin hızlandırılması amacıyla 2020 yı-
lında çalı!maları ba!layan “Otomatik Beyan-
name Olu!turma Sistemi” projesine dair süreç 
çalı!maları tamamlanmı! olup yazılım ve test 
çalı!malarına ba!lanmı!tır. Otomatik Beyanna-
me Olu!turma Sistemi’nde kullanılmak üzere 
tarımsal faaliyetlere ili!kin ÇKS ve HAYB#S ka-
yıtlarının sistem entegrasyonları sa"lanmı!tır. 
Proje kapsamında ülke genelinde yaygın olarak 
yeti!tirilen 214 bitkisel ürün ve 137 hayvan ırkı 
için, ülke genelinde il ve bölge bazında verim 
miktarları ve birim maliyetleri ölçülmekte olup 
bu ürünler ile ilgili gelecek yıla ili!kin fiyat tah-
min çalı!maları Kredi Tahsis Daire Ba!kanlı"ınca 
yürütülmektedir. 

2022 yılı ilk çeyre"inde proje çalı!maları ta-
mamlanarak pilot Bölge Birli"inde uygulamaya 
geçilmesi, yıl içinde de tüm Bölge Birliklerinde 
uygulanması planlanmaktadır.

Do!al Afetlerde Mücbir Hal Bildirimi
Kooperatif ortaklarımızın ülkemizde ya!anan 
do"al afetlerden olumsuz etkilenmesi, ödeme 
güçlü"ü çekmesi durumunda ortaklarımızın 
kredilendirme süreçlerinin olumsuz etkilenme-
mesi için Merkez Birli"i’nce TBB Risk Merkezi’ne 
“Mücbir Hal Bildirimi” yapılmaktadır.

Tarım Kredi Toprak De!er Barem Projesi
Kurumumuzca, ortaklarımızın kooperatifleri-
mizden kullanacakları kredilerin teminatı olarak 
alınacak ta!ınmazların de"erlemesi personel ve 
de"erleme !irketleri tarafından yapılmakta olup, 

tarımsal arazilerin objektif ve merkezi bir yapı 
içerisinde de"erlendirilmesi ve teminat alınacak 
ta!ınmazların rayiç de"er tespiti için #zmir Bölge 
Birli"imizde pilot bölge seçilmi!, bölge birli"i ça-
lı!ma alanı içerisinde bulunan 4261 köy/mahal-
ledeki tarımsal arazilerin rayiç de"erleri tespit 
edilmi!tir. Proje 01.12.2021 tarihi itibariyle #zmir 
Bölge Birli"inde uygulamaya geçilmi!tir.

2022 yılı içerisinde di"er bölge birlikleri için-
de projenin uygulamaya geçilmesi hedeflenmek-
tedir.

Gayrimenkul Rayiç De!er Tespiti Ve 
Teminat Uygulama Esasları
Ortaklarımızın kredi talepleri ile birlikte teminat 
verilen gayrimenkullerin niteli"i ve özellikleri de 
de"i!mi! olup, mevcut de"erleme hizmet söz-
le!mesi ve rapor formatının ihtiyaçları kar!ılaya-
maması, Tarım Kredi de"erleme !artnamesinin 
olmaması nedeniyle uygulamada yeknesaklı"ın 
sa"lanabilmesi için Teminat Uygulama Esas ve 
Usulleri belirlenerek uygulamaya alınmı!tır (Ta-
rım Kredi Ekspertiz Uygulama Esas ve Usulleri, 
Tarım Kredi De"erleme Hizmet Sözle!mesi, Gay-
rimenkul De"erleme Rapor Formatı, Takyidat 
Açısından Teminat Yeterlili"i Tablosu, Gayrimen-
kul Rayiç De"er Tespiti Uygulama Esasları, Rayiç 
De"er Tespit Formları).

2022 yılı içerisinde takyidat tablolarında ve 
rapor formatında güncellemeler yapılacak olup, 
de"erleme firmaları tarafından yapılan raporla-
rın kontrol edilmesine ba!lanılmı!tır.
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2007/5661 Sayılı Kanun Uygulaması
T.C. Ziraat Bankası A.$. ve Tarım Kredi Koopera-
tifleri tarafından kullandırılan toplu köy ikrazatı/
grup kredilerinden do"an kefaletin sona erdiril-
mesi hakkındaki 5661 sayılı Kanun 01.04.2007 ta-
rihinden geçerli olmak üzere yürürlü"e girmi!tir.

Kanunun yürürlü"e girdi"i tarih itibariyle ortak-
larımızdan kendi borcunu ödemi! olanlara ili!kin 
olarak 475.988 kefillik sona ermi!tir.

2011/6215 Sayılı Kanun Uygulaması
T.C. Ziraat Bankası A.$. ve Tarım Kredi Koopera-
tifleri tarafından kullandırılan, toplu köy ikrazatı/
grup kredileri dı!ındaki tüm tarımsal kredilerden 
do"an kefaletin sona erdirilmesi hakkındaki 6215 
sayılı Kanun 12.04.2011 tarihinden geçerli olmak 
üzere yürürlü"e girmi!tir.

Kanunun yürürlü"e girdi"i tarih itibariyle tek 
ki!ilik borç senetlerindeki 53.846 orta"ın kefilli"i 
sona ermi!tir. 

Kanunlar kapsamında aciz vesikasına ba"-
lanarak Hazine ve Maliye Bakanlı"ından 21.333 
ortak üzerindeki 267.534.983,70-TL Hazine Müs-
te!arlı"ı’ndan tahsil edilmi!tir. 

Kurumsal Ödeme Kolaylıkları
Kurumumuz tarafından ortaklarımıza çe!itli 
ödeme kolaylıkları sa"lanmaktadır.

1502 Sayılı Genelge Kapsamında Ödeme 
Kolaylı!ı
2010/1502 Sayılı Genelgemiz kapsamında, faiz-
li borçlarının %25’ini (icra i!lemine ba!lanılmı! 
alacaklarda haczedilen malların satı! gününün 
belirlenmesinden sonra müracaat eden ortaklar 
için en az % 50’ sini) pe!in ödemeleri halinde, ka-
lan borcunu pe!inat ödeme tarihinden itibaren 
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en geç 1 yıllık süre içerisinde temerrüt faiziyle 
birlikte taksitler halinde veya tanınan sürenin 
sonunda defaten ödeme imkânı verilmektedir.

2129 – 2133 -2142 Genelgeler Kapsamında 
Defaten Ödeme Kolaylı!ı Uygulamaları
31.12.2020 tarihinde idari takipte borcu bulunan 
ortaklar ve borçla ilgililer (kefil, varis, teminat 
borçluları vb.) 30.11.2021 tarihine kadar borç-
larını defaten ödemeleri halinde borçlarına 
indirim uygulanarak kurumsal ödeme kolay-
lı!ından yararlanabilmektedirler. Defaten öde-
necek borç tutarı, ödeme kolaylı"ına konu kredi 
borcunun vadesini takip eden tarihten ödeme 
tarihine kadar yıllık %18 oranında basit usulde 
yürütülecek faiz uygulanmak suretiyle hesaplan-
maktadır.

Bu kapsamda 04.06.2021 tarihinden 
30.11.2021 tarihine kadar 2.052 orta"ın 
65.202.641,00 TL tutarındaki borcu yeniden he-
saplama ile 60.313.673,00 TL olarak hesaplanarak 
4.888.968,00 TL indirim sa"lanmı!tır.

2020/2015 Sayılı Kararname Kapsamında 
Erteleme "#lemleri
01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında (bu ta-
rihler dahil) ülkemiz sınırları içerisinde meydana 
gelen/gelebilecek deprem, !iddetli rüzgar, do"al 
afetlerden kaynaklanan yangın, a!ırı sıcak zararı, 
sam yeli, çı", heyelan, taban suyu yükselmesi, 
sel, su baskını, fırtına, a!ırı ya"ı!, a!ırı kar ya"ı!ı, 
kar fırtınası, dolu, kıra"ı, don, kuraklık, yıldırım 
dü!mesi, güne! yanıklı"ı ve hortum afetlerine 
maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekili!leri, 
ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya serala-
rı zarar gören, Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı 
olup üretim faaliyetine devam edenler yarala-
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nabilecektir. Bu kapsamda 01.01.2021 tarihinden 
31.12.2021 tarihine kadar 34 orta"a 602.540,62 TL 
tutarında borç ertelemesi yapılmı!tır. T.C. Hazi-
ne ve Maliye Bakanlı"ından yapılandırma gelir 
kaybı tutarı olarak 20.952,67 TL alınmı!tır.

2001/2312 Sayılı Kararname Kapsamında 
Hazine Kaynaklı Hale Gelen Alacakların 
Tasfiye "#lemleri
2001/2312 Sayılı BKK’nın 2-b maddesi kapsamın-
da Hazine kaynaklı hale dönü!türülen alacakların 
Hazine adına takibi Kurumumuzca yapılmaktadır 
(2001 yılı itibariyle 53.011.507,65-TL faiz hariç).

Bu alacaklardan; 2001 yılından bugüne kadar 
50.194.807,96 TL tahsil edilerek Hazineye iade 
edilmi!, 7.257.019,67 TL’nin ise aciz vesikasına ba"-
lanması neticesinde toplam 57.451.827,63 TL Ha-
zine Kayna"ına dönü!en alacak tasfiye edilmi!tir. 
Kalan bakiyenin takibi sa"lanmakta olup, tahsilat 
yapıldıkça Hazine ve Maliye Bakanlı"ına havalesi 
yapılacaktır.

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De!i#iklik 
Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında

6824 Sayılı Kanun Kapsamında: 01.01.2021 
tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar 3.318.823,36 
TL T.C. Hazine ve Maliye Bakanlı"ından yapılan-
dırma gelir kaybı tutarı olarak alınmı!tır.

7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu "le 
Bazı Kanunlarda De!i#iklik Yapılmasına 
Dair Kanun

01.01.2021 Tarihinden 31.12.2021 tarihine ka-
dar 13.547.887,83 TL T.C. Hazine ve Maliye Bakan-
lı"ından yapılandırma gelir kaybı tutarı olarak 
alınmı!tır.

7316 – 7339 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun "le Bazı Ka-
nunlarda De!i#iklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Kapsamında
7316/7339 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda De"i!iklik 
Yapılmasına Dair Kanun 22.04.2021 – 26.10.2021 
tarih ve 31462-31640 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanmı!tır. 

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri ta-
rafından kullandırılan tarımsal kredi alacakların-
dan 31.12.2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak 
alacaklar hesabına aktarılan borçlular, kanunun 
yürürlü"e girdi"i tarihi izleyen üçüncü ayın so-
nuna kadar (31.07.2021) kooperatife ba!vuruda 
bulunulması kaydıyla, yapılandırmaya esas tuta-
rın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, 
taksitlendirilmesi halinde ise pe!inata tekabül 
eden %30’u 2021 yılının Kasım ayı sonuna kadar 
ödeyen ortakların borçları yapılandırılmı!tır. Uy-
gulama 30.11.2021 tarihi itibariyle sona ermi!tir.

Yıllar "tibariyle Vadesi Geçen Alacaklar 
Ve Tahsilat Oranları
Kooperatiflerde kredi çe!itlerine göre farklı vade 
tarihleriyle açılan kredilerin vadesinde ortaklar-
dan tahsil edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Alacakların uzun müddet tahsil edilmeyerek bel-
li ortaklar üzerinde kalması, alacakların seyya-
liyetini kaybettirmekte, kooperatiflerin ikrazata 
dönü!türebilece"i kaynakların donmasına sebep 
olmakta bu durum ise ortak çiftçilerin ihtiyaçla-
rının zamanında ve yeterince kar!ılanamaması 
neticesini do"urmaktadır. Bu bakımdan, don-
mu! durumda bulunan bu alacaklara seyyaliyet 
kazandırılması, yapılan tahsilâtlar ile kaynak 
olu!turulması, bu kaynaklar ile ortaklarımızın 
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Borç Bildirim Mektupları
Kooperatiflerimizin borçlu ortak ve müteselsil 
kefillerine vadesi geçmi! borçları için Borç Bil-
dirim Mektuplarının gönderimi yapılmaktadır. 
Vadesi geçen borçları için ortaklara (kefil/varis-
leri ile birlikte); Kanuni takibe dü!tü"ü tarihten 
itibaren otomatik olarak, #dari takip süresi içinde 
de Bölge Birli"i veya Kooperatiflerin ihtiyaç ve 
isteklerine ba"lı olarak Kooperatifler tarafından 
manuel olarak Merkez Birli"ine gönderilen Borç 
Bildirim Mektuplarının gönderimi sa"lanma-
ya devam edilmektedir. 01.01.2021 Tarihinden 
31.12.2021 tarihine kadar 50.000 ki!iye Borç Bil-
dirim Mektubunu gönderimi sa"lanmı!tır. 

tarımsal finansman ihtiyaçlarının kar!ılanması 
için alınması gereken tedbirler konusunda Mer-
kez Birli"imizce te!kilatımız aydınlatılmakta ve 
kararlı bir !ekilde konunun üzerinde durulmak-
tadır.

Yıllar itibariyle tahsilât tutarları, vadesi geçen 
alacakların durumu ile tahsilât oranları a!a"ıda 
görülmekte olup, 2021 yılı 31.12.2021 tarihi itiba-
riyledir.

YILLAR
Vadesi Geçen 

Alacaklar
Tahsilat Tutarları

Tahsilat 
Oranları %

2018 512.114.870,26 8.682.372.349,71 94,43

2019 981.456.446,30 10.760.116.307,71 91,64

2020 1.175.189.496,41 9.850.070.932,44 89,34

2021 768.898.388,57 10.711.571.892,75 93,30

Genel Tahsilat 
Oranları

Ayrıca 31.12.2021 tarihi itibariyle cari yıl tahsilat oranları %98,15 olarak gerçekle!mi!tir
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Sigortacılık Faaliyetleri

Sigorta Aracılık Hizmetleri
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ana sözle!mesine 
göre ana faaliyetlerinden bir tanesi de sigorta 
alanıdır ve bu duruma istinaden Groupama Si-
gorta A.$. ile on yıllık yapılan Münhasır Acentelik 
Sözle!me süresinin bitmesi üzerine sigortacılık 
faaliyetlerimizin aksatılmadan yürütülmesi ama-
cıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bere-
ket Sigorta & Emeklilik ve Hayat A.$. arasında 
sigorta poliçelerinin satı!ına yönelik elementer 
bran!lara ili!kin Münhasır Acentelik Sözle!me-
si ve Protokol 13.07.2018 tarihinde imzalanmı! 
olup, 01.08.2018 tarihinde poliçe üretimine 
ba!lanmı!tır. Hayat bran!larına ili!kin olarak 
da Münhasır Acentelik Sözle!mesi ve Protokol 
01.11.2018 tarihinde imzalanmı! olup, 19.11.2018 
tarihinde poliçe üretimine ba!lanmı!tır. 

Tarım Sigortaları
Tarım Sigortalarında, Bölge Birlikleri ve ba"-
lı Kooperatiflerimiz tarafından 2019 yılında 
476.971.576.-TL tutarında sigorta prim üre-
timi gerçekle!irken 2020 yıl sonu itibariyle 
587.764.631.-TL, 2021 yıl sonu itibariyle 822 Mil-
yon TL tutarında sigorta prim üretimi gerçekle!-
tirilmi!tir. Tarım Sigortalarının son on yıllık seyri 
incelendi"inde, 2011 yılında 71 Milyon TL sigorta 
prim üretimi gerçekle!irken 2021 yıl sonu itiba-
riyle tarım sigortası üretimlerimiz 822 Milyon TL 
tutarında sigorta prim üretimi gerçekle!tirilmi!-
tir.

Tarım sigortası üretimlerinin %95’lik payını 
tarım sigortası bitkisel üretimi olu!turdu"u için 
2018 yılı itibariyle hedef sisteminde de"i!ikli"e 
gidilerek sektörel anlamda Tarsim bitkisel sigor-
ta üretimi dikkate alınarak Tarım Sigortası sezon 
ba!langıç tarihi olarak 01.11 ve biti! tarihi olarak 

S"GORTA 
"$LEMLER"

31.10 baz alınmı!tır. 2022 Yılında Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak Tarsim Bit-
kisel üretim sigortalarında sektörden 
% 29 oranında pay almayı hedefliyoruz.  

Türkiye Sigorta Birli"i verilerine 
göre sektör incelemesinde 35 !irketin 
bulundu"u sektörde bitkisel üretim-
de toplam 2,2 Milyar TL tarım sigor-
tası üretimi yapılmı!tır. 01.11.2020-
31.10.2021 Tarihleri arasında toplam 
bitkisel tarım sigortası üretiminin 595 
Milyon TL’ si Tarım Kredi Kooperatifle-
ri tarafından yapılmı! olup sektörden 
aldı"ımız pay % 27’dir.

Poliçe adedi olarak sektör incele-
mesi yapıldı"ında, tüm sektör 1.942.126 
adet poliçe üretmi!tir. Bu poliçe üreti-
minin 933.485 adedi Tarım Kredi Ko-
operatifleri tarafından yapılmı! olup 
sektörden aldı"ımız pay % 48 olarak 
gerçekle!mi!tir.

TARS"M Bitkisel üretim 
sigortaları sektör payı

%27 To
pl

am
 se

kt
ör
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ay

ı

%
48
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Güvenli Ortak Kaza Sigortası 
Bölge Birlikleri ve ba"lı Kooperatiflerimiz tara-
fından 2019 yılında 43.130.700.-TL tutarında si-
gorta prim üretimi gerçekle!irken 2020 yıl sonu 
itibariyle 44.562.330-TL, 2021 yıl sonu itibariyle 
46.726.180-TL tutarında sigorta prim üretimi 
gerçekle!tirilmi!tir. 

Ortak Kaza sigortalarının son on yıllık seyri 
incelendi"inde, 2011 yılında 13.788.591.- TL sigor-
ta prim üretimi gerçekle!irken 2021 yıl sonu iti-
bariyle 46.726.180.-TL tutarında ortak kaza prim 
üretimi gerçekle!tirilmi!tir.

Ortak Kaza Sigortası ürününün etkinli"inin 
incelenmesinde, ortak kaza sigortalı sayısının 
kredi hayat sigortalı sayısına oranı (Aktif Ortak) 
2020 yılında %70 olarak gerçekle!mi!tir.

2021 Yılında Tarım Kredi Kooperatifleri hedef 
olarak Ortak Kaza sigortalı sayısının Kredi Hayat 
sigortalı sayısına oranı ( Aktif Ortak ) %72,6 ola-
rak belirlenmi!tir. 

Di!er Elementer Bran#lar 
(Trafik, Kasko, Konut, Dask vb.)
Bölge Birlikleri ve ba"lı Kooperatiflerimiz tara-
fından 2019 yılında toplam 63.701.822.-TL tuta-
rında sigorta prim üretimi gerçekle!irken 2020 
yıl sonu itibariyle 79.878.931-TL, 2021 yıl sonu iti-

Prim Tutarı Ödenen Hasar Tutarı Hasar Prim Oranı (%)

2018 4.159.983 640.357 15

2019 5.105.845 574.428 11

2020 5.839.370 422.751 7

2021 7.163.704 3.767.969 53

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

bariyle 100.600.000-TL tutarında sigorta primi 
üretilmi!tir. 

Elementer bran! sigortalarının son on yıllık 
seyri incelendi"inde, 2011 yılında 13.532.684.-TL 
sigorta prim üretimi gerçekle!irken 2021 yıl sonu 
itibariyle 100.600.000.-TL tutarında sigorta pri-
mi üretilmi!tir.

Dâhili Sigorta "#lemleri
Bölge Birliklerimiz ve Tarım Kredi Kooperatifle-
rimize ait ta!ınır ve ta!ınmaz malları 2015/1789 
sayılı Genelgemiz eki Dâhili Sigorta fonu yönet-
meli"ine göre; yangın ve deprem risklerine kar!ı 
teminat altına alınmı! olup, 2021 yılı için toplam 
7.163.704-TL prim tahakkuk ettirilmi! ve buna 
kar!ılık 31.12.2021 tarihi itibariyle Bölge Birlikle-
rimiz ve ba"lı Kooperatiflerimize 3.767.969.-TL 
hasar ödemesinde bulunulmu!tur.

Geçmi! yıllardan gelen hasarlara ili!kin ola-
rak 303.000-TL, 2020 yılından gelen hasarlar 
için 3.118.046-TL, 2021 yılında meydana gelen 
hasarlar için 346.922-TL olmak üzere 2021 yılında 
toplam 3.767.969-TL dâhili sigorta hasar ödemesi 
gerçekle!tirilmi!tir. Hasar/Prim oranımız ise %53 
seviyesinde kapanmı!tır.
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Pazarlama Faaliyetleri

2021 Yılında Tarım Kredi Kooperatifleri olarak toplamda 
19.064.494.111 TL satı" gerçekle"tirilmi"tir. Satı"ı gerçekle"tiren 
tarımsal girdilerde en büyük payı kimyevi gübre alırken ikinci 
sırada karma hayvan yemleri ve üçüncü sırada motorin satı"ları yer 
almaktadır.  Kurumun di!er ürün satı"larını; zirai ilaç, bitki besleme 
ürünleri, zirai alet ve makine, tohum,  büyükba"-küçükba" hayvan 
ve di!er tarımsal girdiler olu"turmaktadır.

Ürün Grupları Satı# Miktarı

Kimyevi Gübre (Ton) 1.678.568

Motorin (Lt.) 239.278.622

Karma Yemler (Ton) 1.410.567

Tohumluk (Ton) 173.827

Di!er Yemler (Ton) 142.093

Kömür (Ton) 347.896

Büyükba# Hayvanlar (Adet) 2.700

Bitki Koruma Ürünleri 6.567.080

Di!er Bitki Besleme Ürünleri 245.894.277

Fide ve Fidan (Adet) 76.009.037

Küçükba# Hayvanlar (Adet) 5.558

Di!er Hayvanlar (Adet) 1.326.570

Ürün Bazlı Satı#lar

Ürün Grupları Birim 2018 2019 2020 2021

Kimyevi Gübre (Ton) 1.345.398 1.250.842 1.458.211 1.678.568

Zirai "laç (Lt-Kg) 7.204.208 6.223.102 6.776.129 6.567.080

Yem (Ton) 1.336.024 1.367.811 1.448.129 1.552.660

Tarım Alet Mak. (Adet-Metre-Kg) 139.841.597 110.655.654 108.483.919 169.744.745

Petrol Ürünleri (Lt) 256.969.513 253.927.275 232.500.309 239.278.622

Kömür (Kg) 338.817 330.372 358.980 347.896

K.Ba# ve B.Ba# H. (Ba") 13.434 6.704 6.939 8.258

Fide-Fidan (Adet) 102.179.614 80.378.152 85.201.631 76.009.037

Tohumluk (Ton) 175.067 169.121 190.484 173.827
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Bölge Birlikleri Satı# Miktarı

TEK"RDA$ 1.883.463.807

BALIKES"R 1.582.988.297

SAKARYA 775.922.786

"ZM"R 2.344.901.157

KÜTAHYA 1.500.151.404

ANTALYA 917.823.381

KONYA 1.787.449.465

ANKARA 1.404.181.724

KAYSER" 1.245.574.085

S"VAS 693.265.905

SAMSUN 735.556.815

TRABZON 324.538.239

ERZURUM 422.818.041

MALATYA 678.172.962

GAZ"ANTEP 631.669.563

MERS"N 1.155.045.233

%ANLIURFA 738.145.239

MERKEZ B"RL"$" 242.826.009

GENEL TOPLAM 19.064.494.111

Bölge ve Merkez 
Birli!i Toplam 
Satı#ları
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!#T!RAK 
FAAL!YETLER!

Tarim Ürünler! A.".

TK
Tarım Kredi Ta!ımacılık ve Lojistik Anonim "irketi
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1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3. 
maddesi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli!i Ana 
Sözle"mesi’nin 3. maddesinin c bendi, “Kooperatif ve Bölge Birlikle-
rinin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan 
sa!lamak, imal etmek ve ortak mahsullerinin de!erlendirilmesiyle 
ilgili faaliyetleri rasyonel bir "ekilde düzenlemek ve bu konularda 
her türlü te"ebbüse giri"mek veya i"tirak etmek ve gerekli tesisleri 
kurmak, faaliyet konusuna giren hususlarda ithalat ve ihracat yap-
mak” görevlerini Merkez Birli!i’ne vermi"tir.

Merkez Birli"imiz de, Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının ekonomik menfaatlerini korumak, 
ortak ürünlerini de"erlendirmek, kaliteli ürünler 
üretmek ve tarım sektöründe geli!me sa"laya-
bilmek için;

a. Tarımsal girdilerini

b. Tarımsal üretim araçlarını 

c. Zaruri tüketim maddelerini 

Tedarik etmek, imal etmek ve ortak ürünle-
rinin de"erlendirilmesi konusunda faaliyet gös-
termek amacıyla !irketler kurmu! veya bu tür 
faaliyetlerde bulunan !irketlere ortak olmu!tur.

2021 Yıl Sonu Hissedarı Bulundu!umuz 
$irketlerdeki Sermaye Tutar ve Oranları
Te!kilatımızın hissedarı bulundu"u !irket sayısı 
23 tür. Bu !irketlerden 19’unun sermayesinin % 
50 ve daha fazlası te!kilatımıza ait olup, ba"lı 
ortaklı"ımız konumundadır. 

Sermayesinde etkin oldu"umuz !irketlerin 
toplam sermayeleri 1.468.682.594,11 TL olup, 
bunun %91,37’sine isabet eden 1.341.945.644,25 
TL’si Merkez Birli"imize ait olmak üzere toplam 
%94,19’una isabet eden 1.383.440.093,66 TL’sine 
te!kilatımız ve !irketlerimiz sahiptir.

23

1.468.682.594 !

!irket

Sermayesinde etkin oldu"umuz 
!irketlerin toplam sermayeleri

$irket
2021 Yılı Personel 

Sayısı

Tarım Kredi Holding A.%. 40

Gübreta# 676

Tarım Kredi Yem 738

Tarım Kredi Birlik 571

Tk Paz.Ve Mark. 3.887

Bereket Emeklilik 95

Bereket Sigorta A.%. 203

Tareks 109

"mece Plastik 212

Tarnet 2059

Tareks Hayvancılık 285

Tarkim 90

Tk Lisanslı Dep. 42

Tk Lojistik 131

Tk Sera A.%. 7

Tarım Kredi Gıda 3

Toplam 9.149

44



!"tirak Faaliyetleri

$irketin Adı $irketin Sermayesi Merkez Birli!i 
Sermayesi

Bölge Birli!i 
Sermayesi (TL)

$irket Vakıf 
Sermayesi (TL)

Toplam 
Sermaye (TL)

Toplam 
Sermaye Oranı

TK HOLD"NG 100.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000 100,000

GÜBRETA% 334.000.000 253.684.607 0 1.608.902 255.293.509 76,435

TK YEM 111.000.000 110.253.712 0 0 110.253.712 99,328

BEREKET S"GORTA 150.000.000 131.028.622 0 14.850.000 145.878.622 97,252

BEREKET EMEKL. 30.000.000 26.727.000 0 2.970.000 29.697.000 98,990

TK B"RL"K 125.000.000 125.000.000 0 0 125.000.000 100,000

TK PAZ. VE MARK. 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 100,000

TAREKS 30.000.000 29.999.574 0 0 29.999.574 99,999

TARNET 9.500.000 8.001.155 0 1.498.845 9.500.000 100,000

"MECE PLAST"K 55.806.533 55.806.533 0 0 55.806.533 100,000

TARK"M 16.000.000 9.600.000 0 6.400.000 16.000.000 100,000

TK LOJ"ST"K 20.000.000 20.000.000 0 0 20.000.000 100,000

TAREKS HAYV. 50.000.000 36.300.000 0 13.700.000 50.000.000 100,000

TK L"SANSLI DEP. 27.500.000 27.500.000 0 0 27.500.000 100,000

TK SERA A.%. 3.500.000 3.500.000 0 0 3.500.000 100,000

TK GIDA 390.000.000 389.693.405 0 0 389.693.405 99,921

TK HAYVANCILIK 3.050.000 3.050.000 0 0 3.050.000 100,000

TRAKYA DI% T"C. 1.166.219 699.517 0 466.702 1.166.219 100,000

ÇANKIRI L"S. DEP. 2.159.842 1.101.519 0 0 1.101.519 51,000

ARA TOPLAM 1.468.682.594 1.341.945.644 0 41.494.449 1.383.440.094 94,196

HEKTA% 860.000.000 32.700.495 0 0 32.700.495 3,802

BUMAS 5.000.000 84.000 0 0 84.000 1,680

BAYSAN E$"T"M 163.241.441 131.923 130.985 0 262.908 0,161

PETLAS 10.000.000 249 0 0 249 0,002

ARA TOPLAM 1.038.241.441 32.916.667 130.985 0 33.047.653 3,183

GENEL TOPLAM 2.506.924.035 1.374.862.312 130.985 41.494.449 1.416.487.747 56,503

2021 Yıl Sonu Tarihi "tibariyle 
Hissedarı Bulundu!umuz 
$irketlerdeki Merkez, Bölge, 
Kooperatiflerimiz Ve $irketlerimizin 
Sermaye Tutar Ve Oranları
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$irketin Adı $irketin Sermayesi Merkez Birli!i 
Sermayesi

Bölge Birli!i 
Sermayesi (TL)

$irket Vakıf 
Sermayesi (TL)

Toplam 
Sermaye (TL)

Toplam 
Sermaye Oranı

TK HOLD"NG 100.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000 100,000

GÜBRETA% 334.000.000 253.684.607 0 1.608.902 255.293.509 76,435

TK YEM 111.000.000 110.253.712 0 0 110.253.712 99,328

BEREKET S"GORTA 150.000.000 131.028.622 0 14.850.000 145.878.622 97,252

BEREKET EMEKL. 30.000.000 26.727.000 0 2.970.000 29.697.000 98,990

TK B"RL"K 125.000.000 125.000.000 0 0 125.000.000 100,000

TK PAZ. VE MARK. 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 100,000

TAREKS 30.000.000 29.999.574 0 0 29.999.574 99,999

TARNET 9.500.000 8.001.155 0 1.498.845 9.500.000 100,000

"MECE PLAST"K 55.806.533 55.806.533 0 0 55.806.533 100,000

TARK"M 16.000.000 9.600.000 0 6.400.000 16.000.000 100,000

TK LOJ"ST"K 20.000.000 20.000.000 0 0 20.000.000 100,000

TAREKS HAYV. 50.000.000 36.300.000 0 13.700.000 50.000.000 100,000

TK L"SANSLI DEP. 27.500.000 27.500.000 0 0 27.500.000 100,000

TK SERA A.%. 3.500.000 3.500.000 0 0 3.500.000 100,000

TK GIDA 390.000.000 389.693.405 0 0 389.693.405 99,921

TK HAYVANCILIK 3.050.000 3.050.000 0 0 3.050.000 100,000

TRAKYA DI% T"C. 1.166.219 699.517 0 466.702 1.166.219 100,000

ÇANKIRI L"S. DEP. 2.159.842 1.101.519 0 0 1.101.519 51,000

ARA TOPLAM 1.468.682.594 1.341.945.644 0 41.494.449 1.383.440.094 94,196

HEKTA% 860.000.000 32.700.495 0 0 32.700.495 3,802

BUMAS 5.000.000 84.000 0 0 84.000 1,680

BAYSAN E$"T"M 163.241.441 131.923 130.985 0 262.908 0,161

PETLAS 10.000.000 249 0 0 249 0,002

ARA TOPLAM 1.038.241.441 32.916.667 130.985 0 33.047.653 3,183

GENEL TOPLAM 2.506.924.035 1.374.862.312 130.985 41.494.449 1.416.487.747 56,503
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!"tirak Faaliyetleri

Ürün (KG) 2018 2019 2020 2021

Sertifikalı Patates 
Tohumlu!u

1.882.195 2.632.825 1.925.045 1.921.450

Bu!day Tohumlu!u 9.809.250 7.455.500 6.488.800 9.723.350

Arpa Tohumlu!u 5.070.400 4.116.250 6.201.200 2.588.750

Hibrit Mısır Tohumlu!u 589.136 1.186.749 1.094.213 1.051.543

Nohut Tohumlu!u 307.450 165.050 111.100 84.000

Yem Bezelyesi 40.000 5.000

Yonca tohumu 52.000 83.320 116.665 117.500

Tritikale Tohumu 67.000 10.450 33.300

Çeltik Tohumu 99.750 74.000

Ürün (TON) 2018 2019 2020 2021

Sera Örtüsü 8.287 7.646 12.465 11.010

Damla Sulama Plastik 
Boru 

6.444 3.479 5.949 9.529

Ürün (TON) 2018 2019 2020 2021

Bitki Koruma Ürünü 2.984 3.270 3.543 5.720

Ürün (TON) 2018 2019 2020 2021

Yem Üretimi 1.055.271 1.097.880 1.179.407 1.314.483

Süt Üretimi 9.547 9.415 5.798 6.555

#!RKETLER!M!Z ÜRET!M 
FAAL!YETLER!

Tarım Kredi Yem Sanayi ve 
Ticaret A.#. 

$mece Plastik Tarım $n!aat 
Taahhüt ve Gıda Sanayi Tic. A.#. 

Tareks Tarım Ürünleri Araç 
Gereç $thalat $hracat ve Tic. 
A.#. 

Tarkim Bitki Koruma Sanayi 
Tic. A.#. 
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Ürün (TON) 2018 2019 2020 2021

Yemeklik Ham 
Zeytinya!ı

929 822 1.181  1.642 

Salamura Zeytin 1.547 1.309 2.270  2.812 

Ya! Üretimi (Kırklareli) 16.637 18.229 24.800  29.392 

Ham Ya! Üretimi 
(Uzunköprü)

22.841 23.688 23.392  33.860 

Pirinç (Bafra) 9.583 11.101 11.905  14.435 

Bakliyat (Etimesgut) 19.140 23.688 33.050 35.206

Badem (Kâhta)                107                147                  93  188 

Antep Fıstı!ı (Kâhta)                  14                173                  41  110 

Bal (Refahiye) 135 69 493

Ürün 2018 2019 2020 2021

Hayvan Sayısı (Ba#) 2.550 2.254 6.631 7.675

Süt Üretimi (Litre) 6.150.710 5.741.296 7.909.043 32.424.086

Buza!ı Üretimi (Adet) 902 887 3.175 3.288

Tarim Ürünler! A.".

Tareks Hayvancılık A.#. 

Tarım Kredi Birlik Ve Tic. A.#. 
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Bran# 2018 2019 2020 2021

Dev. Dest. Tarım Sigortaları 33,4 504,6 629,6 888,4

Kara Araçları Sorumluluk 206,0 278,3 408,8 453,7

Kara Araçları 103,1 144,1 164,6 332,9

Hayat 18,1 140,8 156,5 296,8

Yangın ve Do!al Afetler 49,8 86,2 152,3 270,8

Mühendislik Sigortaları 7,0 13,0 28,8 90,9

Ortak Kaza 11,6 41,0 42,4 44,5

Nakliyat 1,4 3,1 10,9 31,5

Kaza 5,1 46,8 18,0 17,2

Genel Sorumluluk 3,3 5,1 11,8 16,8

Hastalık-Sa!lık 2,8 7,2 9,6 14,8

Su Araçları 0,0 0,2 6,3 10,7

Genel Zararlar 2,3 2,8 4,3 8,4

Kefalet 0,1 0,1 0,1 5,8

Finansal Kayıplar 0,7 0,6 1,0 4,4

Hukuksal Koruma 1,9 2,3 2,2 4,0

Kredi - - - 0,4

TOPLAM (Milyon TL) 447 1.276 1.647 2.492

BES Fon Büyüklü!ü (Milyon TL) 399 535 733 1.004

Bereket Sigorta Grubu

!"tirak Faaliyetleri

49



50



Gübre Fabrikaları Türk Anonim $irketi (GÜBRETA$)

Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç "th. "hr. Ve Tic. A.$.

#!RKETLER!M!Z

1952 yılında Türk çiftçisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek ve-
rimli ve kaliteli ürünler elde etmesi fikrinden yola çıkılarak, Ziraat Bankası 
öncülü"ünde Zirai Donatım Kurumu, $eker Fabrikaları, Sümerbank, Eti-
bank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation of America A.G. 
!irketinin ortaklı"ıyla Gübre Fabrikaları Türk Anonim $irketi kurulmu!tur. 

1990 Yılında Ziraat Bankası’nda bulunan GÜBRETA$ hisselerini, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli"i satın almı!tır. 1994 Yılında #sken-
derun Tesisleri’nde sıvı gübre pilot tesisleri kurulmu! ve deneme üretimleri 
ba!latılmı!tır.

GÜBRETA$, küresel bir marka olma yolunda 2008 yılına büyük bir 
yurt dı!ı yatırımı gerçekle!tirmi!, liderli"ini yaptı"ı konsorsiyum #ran’ın 
en büyük petrokimya tesisleri olan Razi Petrochemical Co. $irketini sa-
tın almı!tır. Manisa’da 2007 yılında satın alınan zirai ilaç fabrikası, bitki 
koruma ürünlerinin üretimini ve ticaretini yapmak amacıyla Tarım Kredi 
Kooperatifleri stratejik ortaklı"ı ile TARK#M Bitki Koruma A.$. olarak 2009 
yılında faaliyetine ba!lamı! ve GÜBRETA$’ın i!tirak etti"i !irketlerin ara-
sına girmi!tir.

2010 Yılında Fortune dergisinin yayınladı"ı ara!tırmada son 3 yıllık ve-
rilere göre “Türkiye’nin en hızlı büyüyen !irketi” seçilmi!tir. 

Ulusal ve uluslararası alanda madencilik faaliyetlerinde bulunmak 
amacıyla 2020 yılında Gübreta! Maden Yatırımları A.$.’nin resmi kurulu! 
i!lemleri tamamlanmı!tır.

TAREKS A.$. 1981 yılında %70 hissesi Merkez Birli"i’nin, % 30 hissesi TEK-
FEN Holding grubunun olmak üzere #stanbul’da kurulmu!tur. Daha sonra 
1988 tarihinde Tekfen grubunun hisseleri Merkez Birli"imiz ve 7 Bölge 
Birli"imizce satın alınarak, !irket merkezi Ankara’ya nakledilmi!tir. $irket, 
öncelikli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının her türlü tohumluk 
ihtiyaçlarının ithalatı, yurt içinden tedariki ve bizzat üretimini yaparak 
sa"lanması konusunda uzmanla!mı! bir kurulu! haline gelmi!tir.

$irket Bakliyat Paketleme faaliyetini 2016 yılı içerisinde Tarım Kredi 
Birlik A.$.’ye devretmi! olup, $irketin ana faaliyeti olarak tohumluk üreti-
mi ve temini yanında gerek Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının gerekse 
ortak dı!ı üreticilerin tohum ihtiyacını kar!ılamaktadır.
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Tarnet Tarım Kredi Bili#im ve "leti#im Hizmetleri San. Ve Tic. A.$.

Antalya $ube
#mece Plastik A.$. 1989 yılında plastik sera örtüsünün yo"un olarak kul-
lanıldı"ı Antalya ili, Serik ilçesinde 16.530 m& arazi üzerine 7.050 ton/yıl 
kapasite ile kurulmu!tur. $irket tarafından 2009 yılı içerisinde Antalya 
Organize Sanayi Bölgesinde 24.788 m& arsa üzerine ikinci bir fabrika yapı-
larak üretime ba!lanmı! ve !irket merkezi de buraya ta!ınmı!tır. 2016 Yılı 
içerisinde T.K. Plastik A.$. birle!mi!tir.

Aksaray $ube
$ube, Tarım Kredi Plastik ve Damla Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret 
A.$. ünvanı ile Aksaray ili, Organize Sanayi Bölgesinde damla sulama 
borusu, ya"murlama boruları (PE100), PE kangal boruları ve ek Parçalar 
üretimi yapmak amacıyla toplam 40,000 m& alanda (27,000 m&’si açık alan-
13,000m&’si üretim sahasından olu!an) 10.000 ton kapasite 2008 yılında 
kurulmu!tur. 

$irket #mece Plastik A.$. ile birle!mesi sonucunda faaliyetlerini Aksaray 
$ube olarak faaliyetine devam ettirmektedir.

1996 Yılında TARYAT A.$. adıyla kurulan !irket, 2004 yılında unvan de"i-
!ikli"i yapılarak Tarnet Tarım Kredi Bili!im ve #leti!im Hizmetleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim $irketi adını almı!tır.

Kurulu!undan bu yana Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli-
"ine, ba"lı tüm Kooperatiflere, Bölge Birliklerine, #!tiraklerine ve bununla 
birlikte çe!itli kurum ve kurulu!lara donanım tedariki, ileti!im altyapısı ve 
yazılım hizmeti vermektedir. 

$irket 2016 yılı içerisinde #mece Tahmil A.$. ile birle!erek Kooperatifle-
rimizin, Bölge Birliklerimizin, !irketlerimizin ve Merkez Birli"imizin perso-
nel ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

$irket, yazılım hizmeti faaliyetlerini 2011 yılından bu yana Gazi Üniver-
sitesi Teknoloji Geli!tirme Merkezinde yürütmektedir. Bu sayede !irket; 
payda!larıyla i! birli"i imkânlarını artırmı!, teknolojik geli!meleri yerinden 
takip eder hale gelmi! ve devletimizin sa"ladı"ı Ar-Ge proje desteklerin-
den yararlanır konuma kavu!mu!tur.

"mece Plastik Sanayi ve Ticaret A.$.



#irketlerimiz

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.$.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.$. Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birli"i, Tarım Kredi Kooperatifleri, Bölge Birlikleri ile Gübre 
Fabrikaları Türk A.$. tarafından 2009 yılında Manisa ilinde 8.200 m& si 
kapalı, 11.800 m& açık olmak üzere 20.020 m& arazi üzerine kurulmu!tur. 
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının tarım ilacı konusunda ihtiyaçlarını 
kar!ılamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarım Kredi Yem A.$.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli"inin hissedarı bulundu"u; 
#mece Yem A.$., Big Yem A.$., Denizli Yem A.$., Tes Tarım, Sakarya Yem 
A.$., Poyraz Yem A.$., Altınova Yem A.$., Ba!ak Yem A.$. !irketlerinin bir-
le!mesi ile tek bir marka altında toplanmı!tır. Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının piyasada daha etkin ve kaliteli yem ihtiyacının kar!ılanması 
amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Tareks Hayvancılık A.$.

Ba!ak Yem Sanayi ve Tic. A.$. (Tarım Kredi Yem A.$.) bünyesinde Bo"azlı-
yan #lçe merkezine 7 km. mesafede Deveci Pınarı yolu üzerinde 264.030 
m& arazi üzerine 600 ba! sa"mal, 1.500 ba! besi ve gebe düve kapasiteli 
olarak 2005 yılında kurulmu!tur. 2009 Yılında Ba!ak Tarım #!letmeleri A.$. 
kurularak söz konusu hayvancılık faaliyeti Ba!ak Yem Sanayi Gıda Tarım 
Hayvancılık Turizm ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.$.’den devir alınmı! 
olup, !irketin unvan Tareks Hayvancılık A.$. olarak de"i!tirilmi!tir. $irket 
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının hayvan ihtiyacının kar!ılanması için 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.$

$irket, 2010 yılında Mersin’de çiftçi ortaklarımızın ve di"er i!tiraklerimizin 
ürünlerini pazarlama amacı ile kurulmu!tur.

Tarım Kredi Birlik A.$. 2016 yılında, Tareks A.$.’den Etimesgut Bakliyat 
#!letmesini, Tarım Kredi Gıda Sanayi ve Ticaret A.$.’den Tekirda" Uzunköp-
rü Ham Ya" Tesisini, Kırklareli Ayçiçek Ya"ı Rafineri tesisini ve Balıkesir 
– Gömeç/Balıkesir Zeytin, Zeytinya"ı #!letmelerini bünyesine katmı!tır. 
$irket Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortak ürün alımı faaliyeti ile alınan 
ürünleri alarak üretim sürecine kazandırmakta, ürün de"erlendirme faa-
liyetlerinin artırarak ortaklarımıza ve çiftçilerimize fayda sa"lamakta ve 
her geçen gün bu i! hacmini artırmak maksadıyla faaliyetlerini artırarak 
devam ettirmektedir.

Tarim Ürünler! A.".
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TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.$.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.$./ Bereket Sigorta A.$.

Te!kilatımız ortaklarının ve gerekti"inde di"er üreticilerin ürünlerinin 
de"erlendirilmesi, ürünlere ait izlenebilir stok alanlarının olu!turulması, 
ürünlerin cins ve özelliklerine göre sınıflandırılması için lisanslı depoların 
kurulması, gerekti"inde kiralanması amacıyla kurulmu!tur.

TMSF tarafından, !irketin Asya Katılım Bankası A.$.’ye ait olan hisseleri 
ihale ile satı!a sunulmu!, gerçekle!tirilen ihale Merkez Birli"imizce kaza-
nılarak ortak olunmu!tur.

Ortaklarımızın ve Te!kilatımızın sigorta ile ilgili tüm i!lemleri bu !ir-
ketler aracılı"ı ile kar!ılanmaktadır.

#irketlerimiz
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TK Ta#ımacılık ve Lojistik A.$.

Tarım Kredi Holding A.$.

Merkez Birli"imizin hissedarı bulundu"u !irketlerin üretimlerine esas 
te!kil eden ürünlerinin kooperatiflerimize ve ortaklarımıza hizmette ak-
samaya meydan vermeden en hızlı !ekilde ula!tırılması, nakliye konusun-
da üçüncü !ahıs firmaları ile ya!anılan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve 
ula!tırma maliyetlerinin minimum düzeye çekilmesi amacıyla kurulmu!tur.

TK
Tarım Kredi Ta!ımacılık ve Lojistik Anonim "irketi

Hissedarı bulundu"umuz !irketlerin sayılarının, büyüklüklerinin ve i! ha-
cimlerinin günden güne artması, yatırımların etkin verimli, rantabl yapıla-
bilmesi ve yönetilmesi, güçlü bir mali yapının olu!turulması, ortak vizyon 
ve misyon ile sinerji sa"lanması, uzmanla!ma ve profesyonelle!menin sa"-
lanması, iç denetim faaliyetlerinin kolaylıkla yürütülebilmesi, toplu satın 
almanın avantajları ile maliyetlerin dü!ürülmesi, ortak pazarlama ve dı! 
ticaret politikalarının geli!tirilmesi amacıyla faaliyetini sürdürmektedir.
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TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.$.

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ankara Merkez Market adıyla ilk ma"azası 
01.03.2017 tarihinde Ankara Bahçelievler’de açılmı!tır.

$irket 26.11.2020 tarihinde kurularak Tarım Kredi Birlik A.$.’nin pazar-
lama ve marketçilik faaliyetlerini almı!, Tarım Kredi Birlik A.$. tarafından 
çiftçilerimizden alınarak üretime kazandırılan ürünlerin marketleri aracı-
lı"ıyla tüketiciye ula!tırmak üzere, 2021 yıl sonu itibariyle 703 Market ile 
hizmetlerini artırarak devam ettirmektedir.

TK Sera A.$.

Ya! sebze meyve üretimi yapmak ve teknolojik seralar yardımı ile yıl bo-
yunca sebze meyve fiyatlarının a!ırı yükselmesini engellemek amacı ile 
piyasayı regüle etmek üzere kurularak faaliyetlerine devam etmektedir.

#irketlerimiz
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Kooperatifler 
Konsolide 
Bilançosu

Kooperatifler 
Konsolide Gelir 
Tablosu

2020 2021

I-DÖNEN VARLIKLAR 13.158.635.748,55 18.895.420.938,65

II-DURAN VARLIKLAR 1.566.579.011,97 1.749.089.388,69

AKT"F VARLIKLAR TOPLAMI 14.725.214.760,52 20.644.510.327,34

III-KISA VADEL" YABANCI KAYNAKLAR 8.174.464.884,65 12.241.431.088,35

IV-UZUN VADEL" YABANCI KAYNAKLAR 71.715.500,50 145.290.234,46

V-ÖZKAYNAKLAR 6.479.034.375,37 8.257.789.004,53

PAS"T TOPLAM 14.725.214.760,52 20.644.510.327,34

2020 2021

NET SATI%LAR 13.584.705.158,49 21.779.241.807,56

SATI%LARIN MAL"YET"(-) 12.112.579.865,28 19.476.600.026,77

FAAL"YET G"DERLER"(-) 1.035.599.465,25 1.237.063.708,13

DÖNEM NET KÂRI/ZARARI (-) 719.931.381,69 1.693.004.805,06
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