
 

↘ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 14-15 Nisan 2018 
14-15 Nisan 2018 tarihlerinde tüm üyelerin katılımı ile 

Ankara’da ikinci Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Şu ana kadar yapılan 2 toplantı neticesinde karara bağlanan 

konulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

 Yeni banka anlaşması 

 Müdür görevlendirme 

 Yeni Mali Müşavir ile sözleşme 

 Kooperatifimize ait kurumsal hattın faaliyete geçmesi 

 Gelmesi muhtemelen siparişler için satış usullerinin belirlenmesi ve duyurulması 

 Osmaniye’deki deponun durumunun tespiti ve atılacak adımların belirlenmesi 

 Danışma ve İhtisas Komisyonunun faaliyete geçirilmesi 

 Kooperatifimize gelen ortaklık başvurularının, istifaların ve devir taleplerinin değerlendirilerek gerekli işlemlerin 

yapılması 

 

↘ MERKEZ OFİSİMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Genel Kurulun ardından süratle faaliyetlerine başlayan 

Ofisimiz, resmi prosedür gereği, öncelikle İl Ticaret 

Müdürlüğü ve ATO’daki ticaret sicil işlemlerini bitirmeye 

çalışmış ve 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla yönetim devir 

işlemlerini tamamlamıştır. Bu sürecin 35 gün sürmesindeki en 

önemli etken maalesef önceki yönetimin yeni yönetime 

gerekli evrakları eksik ve parça parça teslim etmesinden 

kaynaklanmıştır. 

 

Bunlarla birlikte, Kooperatifimize sosyal medya ya da websitesi kanalıyla ulaşan 77 kişi ile görüşülmüş, içlerinden 27 

kişiye yüz yüze merkez ofiste üretim ve sektörle alakalı bilgi verilmiştir.  

Ayrıca,  

 Web sayfası 

 Ambalaj tedariği 

 Laboratuvar analizleri  

 Üretimde kullanılacak makine ve teçhizat  

 Kargo firması ile ilgili teklifler Ofisimiz tarafından alınıp derlenerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur.  

 

Bunlara ilave olarak, Kooperatifimiz ortaklarının en büyük sorularından birini oluşturan aidat borçlarının doğru şekilde 

takip edilerek ortakların düzenli olarak bilgilendirilebilmesi için ilk önemli adım atılmıştır. Bu kapsamda 

Kooperatifimizin kuruluşundan bu zamana kadar ki banka dökümleri incelenerek tek tek ön muhasebe girdileri kayıt 

altına alınmış, borcu olan ortaklar tespit edilerek kurumsal hattan gönderilen SMS’ler ile ortaklarımızın doğru 

bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 



↘ GERÇEKLEŞTİRİLEN DUYURULAR 

Kooperatifimizin sadece ortaklarımıza açık olan whatapp ile facebook gruplarında, 

kurumsal yapılanma ve işleyiş için önem arz eden aşağıdaki duyurular yapılmıştır: 

 Makine imalatı ve satışı yapan ortaklarımızdan teklif alınması 

 Danışma ve İhtisas Komisyonu ve katılım hakkında bilgilendirme 

 Standart üretim sağlamak için ortaklardan alınacak gübrede aranacak koşullar 

 Satış süreçlerinde lojistik açıdan kolaylık sağlaması beklenen Geçici Depoların 

belirlenmesi ve Geçici Depoların kullanımı 

Yeni Duyuru: Sıvı gübreye ilk adım atıldı. Hukuki süreçleri ve organizasyonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok 

yakında duyurusu ortaklarımıza yapılacaktır. 

 

İŞ SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ ↙ 
Merkezi yapılanmanın yanında bölgesel 

yapılanmanın da tamamlanarak etkin şekilde 

bölgelerin faaliyetlerine başlamaları için, 

Yönetim Kurulu üyesi olan 6 Bölge 

Temsilcisinin koordinasyonunda ana görevler 

tanımlanarak gönüllülük esasına göre 

dağıtılmıştır.  

 

Bu ana görevlere ilişkin süreçler kurgulanarak 

yetki-sorumluluk dengesi çerçevesinde ve 

gerekli denetim mekanizmalarının tanımlanması 

suretiyle yandaki örnekte görüldüğü gibi 

şematize edilmiştir. 

 

Kooperatifimiz üzerinden gübre analizi 

yapılması, sipariş verilmesi ve ortaklık 

başvurusu gibi rutin işlerin işleyişine ilişkin 

süreçler de ayrıca tanımlanarak hesap 

verilebilirlik ilkesine uygun şekilde kayıt altına 

alınmıştır. 
 

 

↘ BÖLGESEL FAALİYETLERİMİZ 

24 Mart 2018 tarihinde Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Mühendisliği 

Bölümü öğrencileri bizi ziyarete gelerek, Kooperatif ve Solucan Gübresi üretimi hakkında bilgi almışlardır. Ziraat 

Mühendisleri Oda Başkanı Kooperatif oluşumuna hayran kaldığını ve sonsuz destek vereceklerini ifade etmişlerdir. 

Kooperatifimiz adına kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. 

 



 

↘ ORTAK ÜRETİM ALANI PROJESİ (PİLOT UYGULAMA BÖLGESİ: ANKARA) 

Kooperatifimiz bünyesinde Ankara’daki üreticiler için ortak bir 

üretim alanı oluşturulması ve bu alanın izinli bir tesis haline 

getirilmesi için ilk fizibilite çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda, 

pilot bölge olan Ankara’daki üreticiler dikkate alınarak 

gerçekleştirilecek projede,  üretim yeri arayışında olan 

ortaklarımızın kira ödemesi şeklindeki katkılarının kullanılması 

planlanmaktadır. 

 

Projelendirme bu katkılarla hayata geçirildiği takdirde, kişi başı çok 

düşük maliyetlere katlanarak, Türkiye’deki izinli en büyük 

solucan gübresi üretim tesislerinden biri kurulmuş olunacaktır. 

 

Bu süreçte makina teçhizat açısından kooperatiflere sunulan 

avantajlar da kullanılacak olup, bu amaçla Kooperatifimiz 

Hacettepe Teknokent bünyesindeki bir danışmanlık firmasından 

devlet destekleri hakkında hizmet almaktadır. 

 

Yeni çıkan yönetmelik ve mevzuata uygun oluşturacağımız bu gibi tesisler sayesinde, ortağımız olan pek çok küçük 

üreticiyi hem büyük firmaların hırsından kaynaklı şikâyetlerden hem de bakanlığın cezalarından korumuş olacağız. 
 

 

↘ BAKANLIK GÖRÜŞMELERİ 

Başkanımız Sayın Merve Köse Hanımın önderliğinde “Üretim 

İzni ve Isıl İşlem” konusu ile ilgili Gıda Kontrol Genel Müdürü 

Sayın Muharrem Selçuk Bey ile bir görüşme sağlanmış ve 

kendisinin de desteğiyle Kooperatifimizin izinli tesis sayısını 

artırabilmek için izlenebilecek yollar değerlendirilmiştir. 

 

Yapılan görüşmede solucan gübresinde son ürüne ısıl işlem 

uygulanmasının gübreyi ortadan kaldıracağı ifade edilmiştir. Yeni 

yönetmeliğe göre, ısıl işlem uygulamasının ortadan kaldırılmasının 

tek yolunun, insan sağlığına zararlı olmadığı kanıtlanacak bir 

"Alternatif Yöntem" ile mümkün olabileceği anlaşılmıştır. 

 

Ayrıca Kooperatifimiz, Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın davetiyle “Sıfır Atık Projesi 

Bilgilendirme Semineri” ne katılım sağlamıştır.  

 

 

Yapılan her faaliyette şeffaf ve açık olmak üzere 

“Biz Birlikte Daha Kuvvetliyiz” 

inancıyla yola çıktık. 

Faaliyet Raporlarımızı belli periyotlarla siz Değerli Ortaklarımıza sunmaya devam edeceğiz. 
 



 

 

 

 

 
2018 YILI FUAR İLANLARI 

Başlangıç Bitiş Fuar Adı Düzenleyen Fuar İli 

26.04.2018 29.04.2018 TEKE YÖRESİ CANLI GL PLATFORM BURDUR 

2.05.2018 5.05.2018 1. ÇANAKKALE TARIM AGONYA ÇANAKKALE 

3.05.2018 6.05.2018 POLAGRİ 18 ZÜMRÜT ANKARA POLATLI 

11.07.2018 15.07.2018 4.GIDA TARIM EGE ORDU 

1.08.2018 5.08.2018 11.TARIMTECH 18 RENKLİ ÇORLU-TEKİRDAĞ 

5.09.2018 8.09.2018 DLG ÖÇP DLG KARAEVLİ TEKİRDAĞ 

26.09.2018 30.09.2018 SAMSUN TARIM TÜYAP SAMSUN 

6.09.2018 8.09.2018 HAYVANCILIK 2018 TÜYAP KONYA 

6.09.2018 9.09.2018 4.EGE TARIM GLPLATFORM UŞAK 

6.09.2018 9.09.2018 AGROTEC 2018 İNFO ANKARA 

10.10.2018 14.10.2018 BURTARIM 2018 TÜYAP BURSA 

24.10.2018 27.10.2018 AGRODAYS 5 POZİTİF ANAMUR MERSİN 

1.11.2018 4.11.2018 4. TARIM SERACILIK ECR KAHRAMANMARAŞ 

7.11.2018 11.11.2018 12.ADANA TARIM TÜYAP ADANA 

28.11.2018 1.12.2018 GROWTECH UBM ANTALYA 


