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ÇALIŞTAY PROGRAMI 

 

I. GÜN  (9 Aralık 2017) 

8:30 -  10:00 KARŞILAMA VE KAYIT 

10:00 - 10:30 
AÇILIŞ KONUŞMASI 

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Av. Ali DEMİRDAĞ 

10:30 - 11:00 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

Sn. Ferhat DAĞ 

11:00 - 11:30 KAHVE ARASI 

11:30 - 12:30 ÇALIŞMA PLANI ve GRUPLARIN BİLDİRİLMESİ 

12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 

14:00 - 15:30 

I. Oturum 

KOOPERATİF KURUMSAL İLİŞKİLER (1.SALON) 

ÜRETİM VE PLANLAMA (2.SALON) 

PAZARLAMA VE SATIŞ (3. SALON) 

15:30 - 16:00 KAHVE ARASI 

16:00 - 17:30 

II. Oturum 

KOOPERATİF KURUMSAL İLİŞKİLER (1.SALON) 

ÜRETİM VE PLANLAMA (2.SALON) 

PAZARLAMA VE SATIŞ (3. SALON) 

II. GÜN  (10 Aralık 2017) 

7:30 -  9:30 KAHVALTI 

9:30 - 11:00 

III. Oturum 

KOOPERATİF KURUMSAL İLİŞKİLER (1.SALON) 

ÜRETİM VE PLANLAMA (2.SALON) 

PAZARLAMA VE SATIŞ (3. SALON) 

11:00 - 11:30 KAHVE ARASI 

11:30 - 12:30 ÇALIŞMA SUNUMLARI - KAPANIŞ 

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

14:00 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI ‘NA HAREKET 

16:00 BÖE ‘NE DÖNÜŞ 
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1.  AÇILIŞ KONUŞMALARI 

1.1.  Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı  

Sayın Av. Ali DEMİRDAĞ 

 

Sınırlı Sorumlu Kırmızı Solucan Gübresi Ortak Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Değerli Ortakları 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Temsilcisi Sayın Ferhat DAĞ 

Değerli Konuklarımız 

 

Batı dünyasın da 50-60 senedir kullanıldığı halde Türkiye’de yakın bir süre önce farkına varılan ve 

ilgi ile karşılanan solucan gübresi, artık yurdumuzda da üretilmektedir. Duyumlarımıza göre çoğunluğu 

amatör seviyede olmak üzere yurt genelinde 4.500 civarı kişi ve kuruluş solucan gübresi üretimi 

yapmaktadır. Son derece bir başıboşluk içerisinde olan bu sektör, disiplinli bir çalışmaya ihtiyaç 

duymaktadır. Bu disiplin, çıkartılacak mevzuat ile sağlanılabileceği gibi, meslek kuruluşları ve bizim gibi 

kooperatifler tarafından da sağlanabilir diye düşünmekteyim.  

Bildiğiniz üzere kooperatifler, küçük sermayelerin ve müşterek elbirliği ile yapılan çalışmaların bir 

araya gelmesi ile oluşan güçlü sermaye ve emek kuruluşlarıdır. Oluşan sermaye ve emek ile ekonomiye daha 

kaliteli ve ucuz üretim ile bunun yanı sıra istihdam yaratarak gerek ülke ekonomisine ve gerekse ortaklarına 

büyük yararlar sağlayan kuruluşlardır. 

Bu düşünce ile Mayıs 2016 da 7 kişi ile kurulan kooperatifimiz bugün 173 ortağa ulaşmış 

durumdadır.  Her geçen gün katılımlar olmakta ve ortak sayımız sürekli artmaktadır. 

Bu güne nasıl geldiğimizi kısaca bilginize sunmak isterim. Mayıs 2016 da kurulan kooperatifimiz, 

gerek web sitemizden ve gerekse sosyal medyadan tanınmaya ve duyulmaya başlayınca geçtiğimiz Eylül ayı 

başından itibaren yönetim aranmaya ve tanışma toplantılarına davet edilmeye başlandı. Bu davetleri geri 

çevirmedik. Her hafta sonu bir ilde olmak üzere o tarihte ortağımız olmamakla beraber şimdi ortağımız olan 

kişilerce bir seri toplantılar düzenlendi ve bizler de bu toplantılara katılıp sizlerle oralarda tanışma imkânı 

bulduk. Ekim ayı içinde ortak kabulüne başlayıp Kasım ayı başında bu işlemi bitirelim derken müracaatların 

çokluğu ve devam ediyor olması karşısında Kasım ayı sonuna kadar ortak kabul işlemlerini sürdürmek 

durumunda kaldık. 

Ortaklık yapımız Kasım ayı sonunda 173 ortak sayısına ulaşmış duruma gelince ilk yapacağımız 

işlerin başında şu anda içinde bulunduğumuz “Kooperatif Ortakları Tanışma ve İş Bölümü” nü sağlamak 

üzere bir çalıştay düzenlemek ve bunun yanı sıra 7-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen  “2.Türkiye 

Kooperatifler Fuarı” na katılmak vardı. Çalıştayımızı fuar tarihlerine denk getirerek çalıştaya katılan 

ortaklarımızın fuarı da ziyaret etmelerini temin etmek istedik. 

Fuar için ihtiyacımız olan stand, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 

tarafından ücretsiz olarak bize hediye edildi. 

Gerek çalıştay ve gerekse fuar çalışmaları, gönüllülük esası ve özverili bir çalışma ile yapıldı. Bu 

çalışmayı yapan ve bugünümüzü başarı ile temin eden arkadaşlarımız/ortaklarımız Hakan BİNGÖL,     
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Ömer Faruk SÜVER, Hakan ÇELİK, Hakan ÖNEL, Mehmet ÇANAKCI, Rıza ÖZYILMAZ ve Erdoğan 

KURTOĞLU ‘na huzurlarınızda şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. 

Bu arada WhatsApp gurubunda yazışarak fikir ve moral katkıları yapan pek çok ortağımızın varlığı 

da bize büyük destek olmuştur, adlarını saymak imkânı bulamadığım bu ortaklarımıza da teşekkür 

ediyorum. 

Çalıştaydaki maksadımız; kooperatifimize katılan ortaklarımızla tanışmak, çalışma gurupları 

oluşturarak, başta Pazar ve Kaliteli Üretim olmak üzere ortak yararlarımızı geliştirme yolunda çalışmalara 

başlayarak, kooperatif çatısı altında bilgi ve yarar paylaşımı yapabilmek ve her şeyden öte kooperatif çatısı 

altında oluşturacağımız dostluğu paylaşmak gibi amaçlarımızı bu günden itibaren gerçekleştirmeye 

başlıyoruz. 

Kooperatifimiz kurulduğu günden bu yana Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel 

Müdürlüğü’nün çok yakın ilgisine ve desteklerine mazhar olmaktadır. Bu bağlamda bugünkü çalıştayımıza 

da bakanlığı temsilen katılan Ferhat DAĞ beyefendi katılımları ile bize onur vermiş olup bizlere hitap 

edecektir. Sözü kendilerine bırakıp konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.  

Sayın Ferhat DAĞ beyefendiye son derece aydınlatıcı ve bilgilendirici konuşmaları için şahsım ve 

sizler adına teşekkür ediyorum. 
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1.2.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

Sayın Ferhat DAĞ 

 

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Ferhat Dağ tarafından yapılan konuşmada üretici refahı 

bakımından kooperatifçiliğin önemine değinilmiştir. 

 

Konuşmanın devamında ülkemiz kooperatifçiliğinde görülen, finansmana erişim noktasında 

karşılaşılan engeller, örgütlenmede yaşanan aksaklıklar, yönetim-ortak arası güven sağlanamaması, ortağın 

kooperatife sadakati gibi sorunlar ele alınarak bunların çözümü noktasında alınması gereken önlemlerden 

bahsedilmiştir.  

 

Kooperatifin çözülmesi halinde zararlı çıkanın ortaklar olacağı vurgulanarak geçici (günlük) çıkarlar 

uğruna kooperatifin geleceğinin riske edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Ferhat DAĞ, sermaye şirketlerinin 

kontrol altına alınmamış gücü karşısında küçük üreticilerin en önemli savunma aracının kooperatifleşme 

olduğunu yineledikten sonra; sadık ortak ve şeffaf yönetim ekseninde, AR-GE faaliyetlerine gereken önemi 

veren, girişimci ruha sahip, alanında deneyimli bireylerce işletilerek kurumsallaşan bir kooperatifin başarıya 

ulaşmasının kaçınılmaz olduğu vurgusuyla sözlerine son vermiştir. 
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2.  OTURUM ÇALIŞMALARI 

2.1. KOOPERATİF KURUMSAL İLİŞKİLER 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇANAKCI 

Raportör: Merve KÖSE 

 

2.2. Sunumlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOPERATİF KURUMSAL İLİŞKİLER 

 

ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER 

KAMUYLA İLİŞKİLER 

MEDYA VE BASINLA İLİŞKİLER 

 
 

 

1 

 

ÜNİVERSİTELER VE ZİRAAT FAKÜLTELERİ 

• Kooperatif Ortaklarının İl ve ya 
Bölgelerindeki Fakültelerle İletişimi 

• Solucan Gübresi ve İlgili Konularda 
Çalışmalar yapan ve/veya Yapılabilecek 
Akademisyenler 

• Kalkınma Ajansları 
• Üniversitelerde kullanılabilecek 

laboratuvarlar 
 
2 

 

İLGİLİ BAKANLIK İLİŞKİLERİ 

• Kamu kurumlarıyla İlişkilerde sağlıklı 
iletişim kurma 

• Kooperatif ve ortaklar bazında 
faydalanılacak mevcut/muhtemel devlet 
destekleri 

• İletişime geçilebilecek kurumlar ve 
birlikte yapılabilecek projeler 

 
3 

 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

• Medya ve Basın Kuruluşlarıyla İletişim 
Halinde Olan Ortaklar 

• Destek Alabileceğimiz Ünlü Kişiler ve 
Projeler 

• Ortak Dil Kullanımı ve Kurumsal 
Pazarlama Bakış açılı Hareket 

• Kuruluşlar ile Ortak Projeler  
 
4 
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2.3. Sorunlar ve Öneriler 

 Ortakların akademik çalışmalardan uzak kalmaması için; solucan gübresi hakkında akademik 

çalışma yapan veya yapabilecek akademisyenlerle irtibata geçilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. 

 Gübre analizi ve laboratuvar desteği konusunda Üniversitelerle anlaşmalar yapılabilir mi konusu 

tartışıldı. 

 Ziraat fakültelerinden yeni mezun olan gençlerin solucan gübresini bilmediklerinden dolayı, 

gübremizi tanımak ve ülkemiz adına tanıtmalarına vesile olmak için stajlarını kooperatifimizin 

tesislerinde yapmaları önerildi. 

 Ürünün geliştirilmesi, uygulama alan ve zamanlaması açısından doğru veriler elde edebilmek adına; 

ziraat fakülteleri ve bitki sağlığı şubeleriyle ortak deneme alanları oluşturulması önerildi. 

 Ortakların kamu kuruluşlarıyla iletişim dilini sağlıklı kurması, her il için ayrı ayrı kalkınma ajansları, 

İl Gıda Ve Hayvancılık Müdürlükleri, KOSGEB gibi kurumlardan bireysel olarak nasıl destek 

alınabilir? Araştırılması, görüşme yapılması ve raporlanması istendi. 

 Sosyal Medya/Basın kuruluşlarıyla diyaloğun kurulması pazarlama mesajlarının verilmesi için 

iletişime geçilebileceği önerildi. 
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2.4. ÜRETİM VE PLANLAMA 

Moderatör: Hakan ÇELİK 

Raportör: Hakan ÖNEL 

 

İşlenen konular;  

 Toprak Ve Organik Madde 

 Gübre 

 Üretim Tesisleri 

 Bölgesel Yapılanma 

 

Genel olarak toprak ve organik madde konusun da değişik bölgelerdeki tarım ürünleri çeşitleri, 

yapılan tarımsal faaliyetler, bölgesel hastalıklar ve beklentiler tartışıldı. Hemen hemen her bölgede solucan 

gübresi ile ilgili AR-GE’ler yapıldığı, özellikle Karadeniz bölgesinde çay bitkisi için gerekli azot miktarının 

çok önemli olduğuna değinildi. Nevşehir de toprağın kanser olduğu ve artık patates yetişmediği vurgulandı. 

Analiz konusunda da gerek gübre, gerek solucan türü analizi ile ilgili ciddi ihtiyaç olduğu 

vurgulanarak toprak analizini görmeden gübre satılmaması konusuna değinildi. Bu konu da bir beyin 

fırtınası yapılarak, hem solucan türü analizi hem de gübre ve toprak analizi ile ilgili kooperatifin bir 

laboratuvar ile anlaşıp ortaklara destek olması istendi. Ayrıca toplu olarak yapılırsa fiyat avantajı olacağı 

düşünülerek kooperatifin, ortaklarına üretim ile ilgili makina ve ekipman sağlanması istendi.  

Gübre konusunda da yine değişik bölgelerde farklı uygulamalar olduğu görüldü. Gübre konusu 

işlenirken solucanlarımıza yedirdiğimiz mama tartışmaya açıldı. Kimi ortaklarımız yanı başındaki besi 

çiftliğinden çıkan büyük baş hayvan gübresini kullanırken, kimi ortaklarımızın ise seperatör gübresi ile ilgili 

ciddi masraf yaptıkları ortaya çıktı. 

Kooperatifin mama temini konusu görüşüldü lakin gerek imalat gerek nakliye gerek operasyonu zor 

olduğundan kimseye mantıklı gelmedi. Bunun yerine, bölgeler de kolay ulaşılabilir organik maddeler 

araştırılıp bir eğitim ekibi kurularak bölgelere mama yapma konusun da eğitim verilmesi talep edildi. 

Üretim tesisleri konusunda bölgesel depolar yerine, merkez olması ve bürokratik imkânlarından 

dolayı Ankara’da üretim sertifikası olan, toplantı salonları ve eğitimlerin verilebileceği bir merkez üretim 

tesisi kurulması ortaklar tarafından talep edildi. 

Bölgesel yapılanma konusunda da bölgeler olarak maddi bir talepte bulunulmadan çalışmaya hazır 

oldukları belirtildi. 
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2.5. Sunumlar  

 

 

 

    

 

 

   

TOPRAĞIN GENEL YAPISI 
 Mineral parçacıklar  
 Toprak organik maddesi 
 Toprak suyu 

 Toprak havası 
 
1 

TOPRAK OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

1. ANA MATERYAL  
2. İKLİM 

3. TOPOĞRAFYA 

4. CANLILAR 

5. ZAMAN 

2 

TOPRAKTAKİ ORGANİK MADDENİN VERİMLİLİK 
ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

 Organik madde toprağın su tutma 
kapasitesini arttırır.  

 Toprağın yapısının zenginleşmesini 
sağlar.  

 Toprağın bünyesini uygun hale getirir. 
 Bitki besin maddelerinin yarayışlı hale 

gelmelerini sağlar. 
 Topraktaki mikroorganizmaların besin 

ve enerji kaynağıdır. 
 Bitki köklerinin gelişmesi için uygun 

ortam hazırlar.  
 

Topraktaki organik maddenin ayrışmasına; bitkinin 
yaşı, kimyasal özellikleri, toprağın havalanma, nem, 
sıcaklık, reaksiyon gibi özellikleri ile havanın sıcaklığı 
ve nem gibi unsular etki eder. 

3 

TOPRAKTA BİTKİ BESİN MADDELERİ  

Bitkilerin elementler içinde fazla ihtiyaç duyduklarına 
makro besin elementleri, daha az ihtiyaç 
duyduklarına ise mikro besin elementleri denir. 
Makro elementler: Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum 
ve magnezyumdur. 

AZOT (N) 

Atmosferde gaz halinde bulunan azotu bitkinin 
doğrudan kullanması mümkün değildir. Azot 
noksanlığında büyüme yavaşlar. Bitkide yapraklar 
küçük ve sarı renktedir. Kökte ise dallanma zayıflar. 

FOSFOR (P) 

Fosfor eksikliğinde bitkilerde büyüme yavaşlar. 
Özellikle meyve ağaçlarında tohum ve meyvenin 
kalitesi düşer, olgunlaşma gecikir. Fosfor eksikliğinde 
yapraklar genelde normalde daha koyu renktedir. Tek 
yıllık bitkilerde ise yaprak ve gövdede fosfor 
noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor bir renk 
meyana gelir.  

4 
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POTASYUM (K) 

Potasyum azottan sonra bitkinin topraktan en çok 
aldığı ikinci besin maddesidir. Potasyum noksanlığı ilk 
olarak yaşlı yapraklarda görülür. Bitkinin ilk olarak 
yaprak kenarları sararır, daha sonra bu kısımlar koyu 
kahverengine döner. Noksanlığın çok fazla olması 
durumunda ise bitkinin yaprakları ölür ve kuruyarak 
dökülür.  

KALSİYUM (CA) 

Kalsiyum bitkide hücre duvarlarını güçlendirir ve 
dolayısıyla çevresel strese karşı bitkinin direncini 
artırır. Kök gelişimi için gereklidir, hücre bölünmesi ve 
hücrelerin büyümesine yardımcı olur. Eksikliği 
durumunda kök sistemi çok zayıflar, gelişme çok 
zayıflar veya tamamen durur, meyveler yumuşar, 
dayanıklılıkları azalır. Zararlanma daha çok genç 
yapraklarda görülür. Gelişme zayıftır. Sürgün 
ucundaki yapraklar çengel şeklindedir. Yapraklar uç 
ve kenarlarından itibaren kurumakta ve 
yırtılmaktadır. Uçtaki tomurcuklar ölür.  

 

8 

TOPRAK ÖRNEKLERİ VE TOPRAK ANALİZLERİ  
 
Toprak analizlerinin amacı, toprakta mevcut bitkiye 
yarayışlı besin maddesi miktarlarını bularak o 
topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre 
cins ve miktarını ortaya koymaktır. Toprak analizleri, 
yetiştiricilere hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve 
hangi oranda kullanacaklarını konusunda yol gösterir. 
Tarlanın bir kısmı düz, bir kısmı eğimli, bir kısmı çorak 
diğer kısmı nispeten daha verimli olabilir. Eğer aynı 
tarlanın içinde böyle farklı yerler varsa bu alanlardan 
da ayrı ayrı toprak örneği alınmalıdır.   
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MAGNEZYUM (MG) 

Klorofilin yapısında yer alır ve bu nedenle bitkide 
fotosentez için çok önemlidir. Bu nedenle, eksikliği 
sonucunda bitkilerde gelişme zayıflar, tohum ve 
meyve oluşumu zayıflar, meyve dökülmesi fazlalaşır. 
Ayrıca, bitkide şeker, yağ ve nişasta oluşumuna 
katkıda bulunur. Zararlanma daha çok yaşlı 
yapraklarda meydana gelir. Yaprak beyaz yeşil bir 
renk alıp yaprak sapı incelmektedir. 
 

6 

TOPRAK ÖRNEĞİ NASIL  ALINIR ? 
 

1. Toprak örneği alımında önce arazinin farklılıkları 
belirlenmelidir. Eğim, toprak rengi, toprak tipi, 
yükseklik, taban suyunun durumu gibi arazideki 
farklılıklar dikkate alınarak, her farklı bölgeden ayrı 
örnek alınmalıdır. 

2. Eğer arazi homojen ise 20 da. araziden 1 örnek alınması 
yeterli olabilir. Bunun için rastgele zig zaglar çizerek 
veya bir plan dâhilinde arazi büyüklüğüne göre 5‐10 
nokta işaretlenir ve buralardan burgu veya bel yardımı 
ile 0‐30 ve 30‐60 cm. derinliklerden toprak örnekleri 
alınır. 

3. Eğer bel ile toprak örneği alınacaksa işaretlenen 
noktalarda toprak 60 cm derinliğe kadar V şeklinde 
açılır ve V’nin yüzeyinden 2‐3 cm kalınlığındaki bir 
tabaka 0‐30 ve 30‐60 cm derinliklerden ayrı ayrı alınır. 

4. Her bir derinlikten alınan örnekler kendi aralarında iyice 
karıştırılarak içinden 1‐2 kg toprak alınır ve 
kurutulduktan sonra laboratuvara gönderilir. Çıkan 
sonuçlara göre toprağın PH değeri, yapısı, bünyesi, 
içerdiği ve içermediği element durumu belirlenir ve 
gereken uygulamalar yapılır. 

 
(Ankara Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toprak Ve Su Analiz 
Laboratuvarı) 
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NERELERDEN TOPRAK ÖRNEĞİ ALAMAYIZ ? 
 
 

 Harman yeri 
 Önceden gübre yığılı yerler 
 Hayvan yatmış yerler 
 Sap köklerin yakıldığı yerler 
 Hayvan gübresinin önceden bulunduğu yerler Tarlanın 

tümsek veya su biriken çukur yerleri 
 Dere‐orman‐su arkı yollara yakın arazi kısımları ile 

sıraya ekim yapılan yerlerde sıra üzerinden ve binalara 
yakın kısımlardan toprak örneği alınmaz. 

9 

 
GÜBRELER VE ÖZELLİKLERİ 
 

Gübreler ikiye ayrılır: 

1)Ticaret Gübreleri  

2)Organik Gübreler  

 

10 
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TİCARET GÜBRELERİ  
 

İçindeki bitki besin maddesinin çeşidine göre dörde ayrılır: 
a‐Azotlu Gübreler b‐Fosforlu Gübreler c‐Potasyumlu Gübre 
d‐Kompoze Gübreler Azotlu Gübreler: Yurdumuzda en çok 
kullanılanlar; Amonyum sülfat(şeker), Amonyum nitrat, 
Üre. Amonyum sülfat: Halk arasında şeker gübresi de 
denir. Gübrenin kendisi asit karakterli olduğu için nötr ve 
alkali yani kireçli topraklarda rahatlıkla kullanılabilir. 
Amonyum nitrat: Piyasada kireçli ya da saf olarak bulunur. 
İçinde bulunan azot besin maddesinin yarısı amonyum 
yarısı nitrat halde olduğundan bitki her ikisinden de 
rahatlıkla yararlanır. Üre: İçinde ağırlığının yarısına yakın 
%46 saf azot bulunduğundan diğer gübrelere göre azotça 
daha zengindir. Fosforlu Gübreler: Triplesüperfosfat 
Potasyumlu Gübreler : Potasyum sülfat, Potasyum klorür. 
Kompoze Gübreler: Birden fazla bitki besin maddesini bir 
arada bulunduran gübrelerdir. 
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Örneğin Diamonyum fosfat İnorganik 
gübreler,  gübre fabrikalarında üretilen, 
kimyasal özelliğe sahip, toprak sağlığının 
yerine birim alandan daha kaliteli ve daha 
fazla ürün almayı sağlayan gübrelerdir. 
Ancak kimyasal gübrelerin yoğun 
kullanılması ile toprak kalitesi düşmekte, 
patojen dayanıklılığı artarak çevre ve 
insan sağlığı güvenliği olumsuz 
etkilenmektedir. Sonuç olarak, doğal 
kaynakların sürdürülebilirliği konusunda 
endişe duyulmaktadır. 
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ORGANİK GÜBRELER  
 

Çiftlik gübresi, yeşil gübre, şerbet, 
kompost, kümes hayvanları gübresi 
sayılabilir. Organik gübrelerin ticaret 
gübrelerinden farkı, toprağa organik 
madde ilavesi yaparak toprak kalitesinin 
uzun vadede artırılmasını sağlamasıdır. 
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AHIR GÜBRESİ 
Çiftlik gübresi de denen ahır gübresi ziraatte 
kullanılan bütün hayvanların katı dışkıları, idrarlarının 
yataklıkla karışımından ibarettir. Toprağa organik 
madde ve besin sağlar. Bu özelliği ile toprağın fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özelliklerine etki eder. Toprağın 
organik madde miktarını arttırır, su tutma 
kapasitesini yükseltir, havalanmayı sağlar ve toprak 
erozyonuna karşı korur. 
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ŞERBET 
 

Hayvanların idrarı ile gübreliğe düşen 
yağmur suları ve bu suların eriterek 
sürüklediği maddelerin, gübreliğin yanına 
yapılan şerbet kuyusunda toplanması ile 
elde edilen siyah renkli sıvıdır. Şerbetin 
kullanılmadan önce 2‐4 misli su ile 
seyreltilmesi gerekir. Yağmur yağdıktan 
sonra ve akşamüstü şerbetin verilmesi 
uygundur. 
 
15 

YEŞİL GÜBRE 
 

Herhangi bir bitkinin yetiştirilip 
henüz yeşilken toprağa karıştırılması 
sonucu sağlanan gübreleme 
işlemidir. Bitkinin toprak üstü 
aksamının iyice geliştiği proteince 
zengin olduğu çiçekte iken toprağa 
gömmek en iyi sonucu sağlar. 
 
 

16 
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SÜREKLİ AKIŞ SİSTEMİ 
 

Uzun ve büyük sandıklarda solucanlar yataklarına 
yerleştirilir. Daha sonra solucanlara devamlı  ve 
kontrollü olarak üstten taze yem verilir . Tabandaki 
yemi tüketip dışkı bırakan solucan üstten verilen yeni 
ve taze yeme yönlenir. Belli bir süre sonra altta 
oluşan gübre sandığın altındaki motorlu mekanizma 
vasıtası ile bıçakla kesilerek alttan alınır. Üstten yem 
verilip alttan kesme yapılarak devamlı gübre hasadı 
yapılan bu sisteme sürekli akış sistemi denmektedir. 
Profesyonel tarzda ve dünya üzerinde rağbet gören 
bir sistemdir. İşçilik maliyeti bu sistemde minimum 
olmasına karşın , işe yeni başlayanlar için başlangıç 
maliyeti fazla olan bir üretim sistemidir.  
 
17 

KAPALI KASALARDA ÜRETİM 
 

Bu sistemde de sürekli akış sistemi 
mantığı uygulanmakla beraber, 
sadece  konteynırın altında kesme ve 
bıçak sistemi bulunmamaktadır. Konteynır 
olarak ta ahşap sandıklar, plastik variller 
IBS TANKLARI vb. şeyler kullanılabilir. 
Oluşan gübre konteynırda solucanından 
ayrılarak gübre hasadı yapılır. 
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KAYDIRMALI YIĞIN SİSTEMİ 
 

Profesyonel tarzda işe yeni başlayacak 
girişimciler için en uygun ve az maliyetli 
bir sistem olup sadece işgücü biraz fazla 
bir üretim sistemidir. 

Bu sistemde yerde düz bir beton zemin 
üzerinde solucanlar yere yataklara uzun 
öbekler halinde yerleştirilir. Bu 
oluşturulan öbeklere rutin olarak yem 
verilir. Belli bir zaman dilimi geçip 
oluşturulan öbekler belli seviyelere geldiği 
zaman solucanlara yönlendirme yapılır. 
Daha sonra öbeklerde yönlendirilen 
solucanlar devamlı olarak yönlendirilen 
kısımdan yemlenir. Belli bir olgunlaşma 
süreci de beklenildikten sonra öbeklerin 
arka  kısımlarından rutin olarak solucan 
gübresi hasadı yapılır. Yani öbekler belli 
bir yüksekliğe ulaşınca, ön kısımdan 
yemleme arka kısımdan  gübre hasadı 
yapılır. 
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ÜRETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 

Mikroorganizmalar tarafından salgılanan bitki büyümesini 
teşvik eden hormonlarını da içermektedir (Joshi ve Pal Vig 
2010). Ancak kompost veya vermikompost içindeki zararlı 
mikroorganizmaların imha edilmesi gerekmektedir.  
Termofilik kompost yığınlarındaki zararlı bakterileri 
ortadan kaldırmak için;  

• Sıcaklık, 
• Ortamda Zararlı Bakterilerle Beslenen Başka 

Organizmaların Bulunması,  
• Bakterinin Uygun Beslenme Ve Yaşama Ortamına 

Sahip Olamaması Ve 
• Anaerobik Koşullar Olmak Üzere  

4 temel koşul gereklidir.  
Bu koşulların beraber sağlanması, kompost içindeki bakteri 
sayısının düşük seviyelerde tutulmasını sağlar. Termofilik 
kompostta yığınlar karıştıkça sıcaklıkları artar, sıcaklığın 
artmasıyla birlikte parçalanma hızlanır ve kompost içindeki 
patojenler daha çabuk yok edilir. Ancak vermikompostta 
gerçek anlamda bir sıcaklık gerçekleşmez. Kompostta, 
sıcaklıkla imha edilen patojenler, vermikompostta 
solucanların etkisiyle imha edilir. Solucanlar organik atıkları 
yerken, ortamdaki bakterileri, zararlı nematodları, yabancı 
ot tohumlarını ve patojenik mantarları da tüketirler. 
Solucanların sindirim sistemleri, bakteri ve diğer zararlı 
maddelerin büyük bir bölümünü imha eder. Sindirim 
atıklarının salgıladıkları maddeler, ortamdaki zararlıların 
yapılarını bozar ve diğer mikroorganizmalar tarafından 
daha çabuk tüketilmelerini sağlarlar (Ingham ve Slaughter 
2005).  
 

20 
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  SOLUCANLARIN KOMŞULARI 
 

Bunlar bakteriler, aktinomiçetler, enzimler ve tek 
hücrelilerdir ve solucanların gıdalarını sindirmelerine 
yardımcı olurlar. Bir tek solucanda yüz binlercesi 
vardır. Bu organizmalar, besinlerin solucanlar 
tarafından emilime ve kullanıma hazır olmalarını 
sağlamada yardımcı olurlar. Bunlar kompost 
kabındaki birinci derece ayrıştırıcılardır. 
İkinci derece ayrıştırıcılar tarafımızdan ancak 
görülebilirken, sonuncular bariz bir şekilde 
görünürler. Bunlardan en küçük olanlar springtail 
böcekleri (ÇN: diğer eklembacaklılarda olduğu gibi 
springtail’ler de kalsiyumca zengindirler), beetle 
mites, küf böcekleri (mold mites), tüy-kanatlı 
böcekler (feather-wing betle) ve küflerdir. 
Minik böcekler ise büyüleyici olan diğer bir gruptur. 
Bu gruptaki böcekler hem kırmızı hem de beyaz 
renkte olabilmektedirler. Genellikle kompost kabına 
çok fazla ıslak gıda konulduğunda ortaya 
çıkmaktadırlar. Nemli ortamda gelişirler. Bu canlılar 
için de kompost kabına daha fazla kuru yataklama 
konur veya kabın ağzı açılır, doğrudan güneş ışığına 
konulur. Kırmızı böcekler kompost kabına hakim 
olmaya çabalarlar ve solucanları tehdit ederler. Bu 
böceklerden kurtulmanın bir yolu da, kompost kabına 
bayat ekmek koymak ve kabın üzerini kapatmaktır. 
Bunlar dışında kompost kabınızda başka bir çok canlı 
daha yer alır. Toprak böcekleri (ground beetles), rove 
beetles, kırkayaklar (millipedes, centipedes), sow 
bugs, sümüklü böcekler. Tüm bunlar kompost 
kabınızın normal sakinleridirler. 
 
21 

Bart Bacteria 

Bu bakteriler gübreye 
toprak kokusunu 
verirler. 

Celia Centipede 
(Kırkayak)

En çok sevdiği yiyecek 
solucanların kendisidir. 
Solucan kabından 
derhal 
uzaklaştırılmalıdırlar. 
Isırmak için başlarının 
arkasındaki pençelerini 
kullanırlar. Pençeleri, 
küçük solucanları, 
böcek larvalarını ve 
solucanları  felç etmek 
için kullandıkları zehir 
bezlerine sahiptirler. 

Ernie Enchytraeids 

Ernie Enchytraeids türü böcek Sara Springtail türünden biraz 
daha büyüktür. Boyutları 0.12 ile 2.5 cm arasında değişmektedir. 
Bazen bu canlı benzerliğinden ötürü küçük solucanlarla 
karıştırılabilirler. Bu canlaı da bitki atıklarıyla beslenirler.  

Flora Fungi 

Flora Fungi bitkivari bir canlıdır, fakat bitkilere rengini veren 
klorofil içermezler ve yaprak veya kökleri yoktur.Bu canlıyı, 
bitkileri çok suladığınızda belli belirsiz bir formda bitkilerin 
üzerinde görebilirsiniz dünyadaki en yaygın türlerdendir   
yaklaşık 1.5 milyon tip mevcuttur. 
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Ida Isopod – Tespih 
Böceği 

Ida Isopod kompost kabında çok rahatlıkla 
görülebilecek bir canlıdır. Bir top gibi yuvarlak bir 
forma bürünmesini sağlayacak zırhı vardır. Bu canlı 
gri renktedir ve yaklaşık 1,2 cm uzunluğundadır 
yaprak çürüklerini yer Bu nedenle onun için 
kabınıza biraz yaprak çürüğü ekleyebilirsiniz.  
İzipodlar küçük armadillolara benzerler. Karın 
bölgelerinde hassa solungaçları bulunan gerçek 
kabuklu canlılardır. İzopodlar mene ihtiyaç 
duyarlar, aksi halde ölürler. Vejetaryen olan 
izopodlar solucanlara asla zarar vermezler. 

Mickey Mites 

Keneler solucan kabınızda en çok sıklıkla karşınıza 
çıkacak olan canlıdır. Sayılır oldukça yüksek bir 
seviyeye ulaşırsa problem oluştururlar. 

SOLUCAN KABINDAKİ KENELERLE BAŞA ÇIKMA 
 

Keneler (mites) 8 adet bacak benzeri uzantıları olan omurgasız 
canlılardır ve kompost yığını veya organik maddelerin içinde 
doğal olarak bulunurlar. Keneler özellikle nemli ve asidik 
ortamları severler. Solucan yataklama malzemesinin, solucan 
kabının ve vermikompost sürecinin doğal birer üyeleridirler. 
Sayıları normalin üstünde bir seviyeye ulaşmadığı sürece bir 
çok kene solucanlar için zararlı değildir. 
 

KAHVERENGİ VE BEYAZ KENELER 
 

Kahverengi ve beyaz keneler solucanların yiyecek konusundaki 
rakipleridirler fakat doğrudan solucanların kendilerine bir 
zararları olmaz. Sadece ölmüş ve çürümekte olan solucanlarla 
yaralanmış solucanları yerler. Fakat istila boyunca solucanlar 
için yatak malzemesine uygun tüm yiyecekleri yalayıp yutarlar 
ve böylece solucanları ihtiyaç duydukları besinlerden mahrum 
bırakırlar. Bu da maliyetin artması ve solucanların beslenmesi 
için daha çok zamana ihtiyaç duyulmasına neden olur. 
Kenelerin yüksek bir popülasyona ulaşması aynı zamanda 
solucanların derinlere göç etmesine ve beslenme için yüzeye 
çıkmamasına neden olurlar. Bu durumda solucanların 
büyümesi cılız olur ve çoğalma hızları düşer. anlar solucanlar  
Kırmızı keneler kahverengi ve beyaz kenelere göre daha 
küçüktürler. Kırmızı keneler ilk olarak beyaz veya gri kümeler 
halinde görünürler ve küfe benzerler. Kırmızı keneler 
solucanların parazitleridirler. Solucanlara saldırarak kanlarını 
veya vücut sıvılarını emerler ve böylece solucanların ölümüne 
neden olurlar. Diğer taraftan solucan yumurtalarını delerek 
içindeki sıvıyı da emme kapasitelerine sahiptirler. 
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KENE İSTİLASINI YÖNETME KOŞULLARI 
 

İstila durumu olmadıkça bir şey yapmanıza gerek 
yok. Çünkü sonuç itibariyle keneler de solucan 
gübresi üretimi sisteminin bir parçasıdırlar. Nüfus 
artışıyla meydana gelen İstila durumu daha çok 
aşağıdaki sebepten kaynaklanır; 

  

AŞIRI SU KULLANIMI 
 

Kabın için aşırı ıslak olursa, bu durum 
solucanlardan çok kenelerin hoşuna gider. Aşırı 
ıslak durumu drenaj kanallarıyla ve yataklama 
malzemesini alt üst ederek havalanmasını 
sağlamakla giderebilirsiniz. 
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Milly Millipede 

Milly Millipede yaklaşık 1.27 cm 
uzunluğundadır ve kahverengi, sert dış 
kabuğu vardır. Bu canlı da aynen  Ida Isopod 
gibi yuvarlak bir top gibi şekil alabilir ve bir 
çok bacağa sahiptir. Yaprak yemeyi severler. 
Millipedeler vejetaryendirler ve çürük bitki 
dokularıyla beslenirler. Solucanlar için 
zararsızdırlar.  
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Sara Springtail 

Sara Springtail 0.16 cm uzunluğunda ve açık 
renklidirler. Sara Springtail, dünyanın her 
yerinde çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde 
toprakta yaşayabilen bir canlıdır.Springtail 
böcekleri kompost kabı çok ıslak veya nemli 
olduğunda rahatlıkla görülürler. Küçük ve 
beyazdırlar ve eğer ortamda sürekli bir su 
veya nem varsa kitleler halinde olmaya 
eğilimlidirler. Eğer solucanların zararına 
olacak bir şekilde sayıları çoğalır ve kompost 
kabını devralırlarsa onlara yönelik hızlı bir 
bakım şu şekilde yapılır: Kompost kabına 
daha fazla kuru yataklama konur veya kabın 
ağzı açılır, doğrudan güneş ışığına konulur. 

Gryllotalpa gryllotalpa ( Dana Burnu  ) 

VERMİKOMPOST ÜRETİMİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR  
 

1- YATAK 

2- MAMA 

3- NEM  

4- YETERLİ HAVALANDIRMA  

5- SICAKLIK 
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YAYGIN SOLUCAN BESİN KAYNAĞI STOKLARI  
 

- KOYUN\KEÇİ GÜBRESİ  

- KÜMES HAYVANLARI GÜBRESİ  

- TAZE YİYECEK ARTIKLARI  

- ÖN KOMPOSTLANMIŞ YİYECEK ATIKLARI  

- BAKLAGİL  SAMANLARI  

- SIĞIR GÜBRESİ  

- TAVŞAN GÜBRESİ  

- DENİZ YOSUNU  

- TAHILLAR OLUKLU MUKAVVA  
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ÜRETİM HATALARI 
 
 

BİLGİ VE DENEYİM EKSİKLİĞİ 

ÖZEL KAYNAKLARIN EKSİKLİĞİ 

KIŞA HAZIRLIK YAPILMAMASI 
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ÜRÜN  

 Çiftçilerin vermikompost kullandıklarında aldıkları 
yanıtlar şöyledir;  Sulama suyunun kullanımı azalmış ve 
yıllarca vermikompost kullanımıyla birlikte toprağın 
suyu tutma kapasitesi gelişmiştir.  

 Vermikompost uygulanan ürünlerde, pestisit saldırıları 
(en az % 75) azalmıştır. 

 Vermikompost ile yetişen karnabahar bitkisinde 
hastalık kalıntıları % 95 oranında yok olmuştur. Muzda 
mantar hastalığı % 95‟in üzerinde azalmıştır.  

 Vermikompost kimyasal gübre ile karşılaştırıldığında, 
sebzelerde bitki başına oluşan meyve sayısı daha fazla 
ve tahıl bitkilerinde başak başına oluşan tohum daha 
fazla, miktar ve kalite olarak da hem daha ağır hem 
daha iyi sonuçlar alınmıştır.  

 Buğday üretimi % 35‟ten % 40‟a çıkmıştır.  
 Özellikle solucan popülasyonunun fazla olduğu 

yerlerde termit etkisi azalmıştır.  
 Yabancı ot azalmıştır.   
 Ticari çiçekçilikte % 30-50 artmıştır. Çiçekler daha 

geniş yapraklı ve daha renkli olmuştur.  
 Çimlenme ve gövde gelişimi daha hızlı gerçekleşmiştir.  
 Meyve ve sebzeler daha kıvamlı ve lezzetli olmakla 

beraber, bozulmadan depolanma süresi kimyasal 
gübrede 2-3 gün iken vermikompostta bu süre 6-7 
güne çıkmıştır.  

32 
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2.6. Sorunlar ve Öneriler  

 Toprağın kanser olduğu bölgelerde pilot bir ıslah çalışması yapılabilir önerisin de bulunuldu. 

 Kooperatifin bir laboratuvar ile anlaşıp ortaklara destek olması hususun da ilk olarak, ortaklardan 

ziraat, kimyager ve biyologlardan destek istenebileceği önerisin de bulunuldu. Ayrıca 

ortaklarımızdan Mihrican KÜÇÜK, ziraat mühendisi olarak destek olabileceğini önerdi. 

 Kooperatifin mama temini konusun da, bölgelerde kolay ulaşılabilir organik maddelerin araştırılması 

için bir eğitim ekibi kurulması önerildi. 

 Kurumsal olabilmek adına mama standardizasyonu tüm bölgelerde sağlanmalı. 

 Akademik çalışmalar yapılmalı ve tüm ortaklarla ortak bir bilgi alış-veriş ağı kurulmalı. 

 Bölgesel yapılanma için, Ortaklarımızdan Osman BADUR: “Şehirlere kota konulmasını, örneğin 

belirlenen bir üst sayıda ortağın olduğu illerde şube/temsilcilik açılmasını ve bu şubenin/temsilciliğin 

giderlerinin de kısmen o ortakların aidatları ile finanse edilmesi” önerisin de bulundu.  



ORTAKLAR ÇALIŞTAYI                                                               9-10 ARALIK 2017 
 

  
 

19 

2.7. PAZARLAMA VE SATIŞ 

Moderatör: Hakan BİNGÖL 

Raportör: Ömer Faruk SÜVER 

 

Çalıştayımızın eş zamanlı oturumlarından biri olan “Pazarlama ve Satış Çalışma Grubu Toplantıları” 

30’un üzerindeki ortağımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplamda beş saate yakın üç ayrı bölümden oluşan 

toplantılarda, Türkiye’nin her bölgesinden gelen ortaklarımız hem kendi görüşlerini ve tecrübelerini 

paylaşma, hem de pazarlama ve satış konusunda kısa bir eğitim alma fırsatını yakaladılar. 

Pazarlama ve Satış Oturumlarının ilk iki kısmında, dünyanın önde gelen işletme okullarında da 

öğretilen “Kanvas İş Modeli” özet olarak anlatılmıştır. Bu model Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş 

olup temelde bir iş planı hazırlama aracıdır. Ayrıca, Eric Ries'in önderlik ettiği "Yalın Girişimcilik" 

akımında kullanılmaktadır. Belirli bir yöntem ile hayata geçirilmesi planlanan iş fikrinin kağıt üzerine 

dökülerek kurgunun doğru yapılmasına yardımcı olur. Bir işe başlamadan önce sorulması gereken soruları 

özetleyerek, işe başladıktan sonra ortaya çıkabilecek sorunlara karşı hazırlık yapılmasına katkı sağlar. 

Normal iş planlarının aksine oldukça basittir ve iş planındaki değişiklikleri hızlıca uyarlamaya imkân tanır. 

Ortaklara yapılan sunumda, ODTÜ İşletme Bölümü hocalarından Prof. Adil Oran tarafından Türkçe 

‘ye çevrilen Kanvas kullanılmıştır. Modelin uyarlandığı iş fikri ise, katı solucan gübresinin Kooperatifimiz 

üzerinden Türkiye’de pazarlama ve satışının gerçekleşmesi olarak kabul edilmiştir. Bu uyarlama yapılırken, 

model başlangıçtan itibaren kurgulamaya çalışılmış, katılımcıların da görüşleri alınarak interaktif bir şekilde 

Kanvas doldurulmaya gayret gösterilmiştir.  

Kanvas doldurulurken başlangıç kısmı ve gidiş yönü oldukça önemlidir. Bu nedenle sunumun 

gidişatında cevap aranan sorular, oluşturulan kurguya uygun sırada sorularak ilerlenmiştir: 
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Kanvas modelinde şu sıra takip edildi: Müşteri kesitleri, müşteri ilişkileri, kanallar, değer önerileri, 

gelir kaynakları, kilit etkinlikler, kilit kaynaklar, kilit ortaklar, maliyet yapısı. 

Müşteri kesitleri (grupları) Kanvas modellerinde en kritik yerlerin başında gelmektedir. Başlangıcın 

buradan yapılmasının sebebi, hedef müşteri kesitinin doğru belirlenmesini sağlamak ve ileride cevaplanması 

gereken sorulara daha kolay cevap verebilecek şekilde ilerlemektir. Çalıştay sırasında hedeflenebilecek 

müşteri kesitleri aşağıdaki şekilde önerilmiştir: 

 Sera (5 dekar üzeri) 

 Tarla (1000 dekar üzeri) 

 Peyzaj (otel, belediye, siteler, vb.) 

 Ağaç/Bağ 

 Çay 

 Hobi bahçeleri 

Bu kesitlere ulaşabilmek ve satış gerçekleştirebilmek için en önemli kanalın uygulamalar ve referans 

olduğu vurgulanmıştır. Diğer bir ifadeyle, benzer ürün gruplarında yapılan uygulamaların ve tanıdık 

referansların bu müşteri gruplarını ikna etmede kullanılabilecektir. Müşteri ilişkilerinde, bölgesel 

farklılıkları ve müşteri profilini dikkate alarak farklılaşmak gerektiği dile getirilmiştir. Müşteri ilişkilerini 

yöneterek ve iletişim kanallarını kullanarak müşteri kazanılırken, değer önerisinin baştan ve net bir şekilde 

ortaya konması önem arz etmektedir. Değer önerisi olarak kullanılabilecek faktörler şu şekilde sıralanmıştır: 

Verim artışı, aroma kazandırma, erkencilik sağlama, su tutma, kimyasal kullanımını azaltma, donu 

engelleme, hastalıklarla mücadele, toprak ıslahı. 

Müşteri kesitine göre bu değer önerilerinden uygun olanlar seçilmeli ve doğru kanallar kullanılmak 

suretiyle müşterinin katı solucan gübresinin değerini doğru anlaması sağlanmalıdır. Değer önerilerinin iyi 

anlaşılması ve anlatılması için, pazardaki rakipler ve müşterilerle ilgili aşağıdaki görseldeki durumun tüm 

ortaklar tarafından iyi kavranması gerekmektedir. Buna göre, Türkiye’de organik üretim kaygısıyla ekilen 

arazi miktarı %1,4 seviyesinde olduğundan, değer önerisindeki bu vurgunun müşteri kazanımına katkısının 

az olacağı öngörülmektedir. 

Grafik: Ekilebilir Alanlar ve Gübre Pazarı 
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Kilit etkinlikler altında yer alan dağıtım kanalları ve kilit kaynaklar arasında yer alan markalaşma 

kullanılarak, çeşitli kilit ortaklarımıza ulaşabilmek mümkün olacaktır. Bu ortaklar, Koçtaş ve Tekzen gibi 

mağazalar, tohum ve gübre bayileri, ya da e-ticaret siteleri olabilecektir. Burada da müşteri kesiti ve değer 

önerileri dikkate alarak doğru kilit ortakların belirlenmesi önem arz etmektedir. 

En nihayetinde, tüm bu öneriler maliyet ve gelir akışları ile birlikte değerlendirilerek, yapılabilirliği 

test edilmelidir. Böylelikle uygulanabilir bir pazarlama ve satış stratejisi ile Kooperatifimizin çok kısa 

sürede gübre pazarında önemli bir oyuncu olacağı öngörülmektedir. 

2.8. Sunumlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanıtım Faaliyetleri – 2 
• Sosyal medya hesaplarının aktif ve etkin 

kullanımı (facebook, instagram, youtube, vb.) 
• Düzenli yapılacak büyük potansiyel  müşteri 

ziyaretleri (B2B) 
– Ziyaretlerde verilecek tanıtım seti 

hazırlanacak (dergi, numune, ajanda, 
broşür, katalog, vs.) 

– Belediye, kooperatifler, büyük 
firmalar/çiftçiler 

• Bölgesel bazda yapılacak tanıtım toplantıları 
(B2C) 

– Ziraat odaları 
– Tarım il müdürlükleri 

• Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım 
• Ulusal ve uluslararası toplantılara katılım 
• Sektörün ya da sağlıklı yaşam alanındaki kanaat 

önderleri ile röportaj/reklam  

KANVAS İŞ MODELİ 

 Kanvas Is Modeli bir iş planı hazırlama 
aracıdır 

 Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiştir 
 Eric Ries'in önderlik ettiği "Yalın Girişimcilik" 

akımında kullanılmaktadır 
 Bir işe başlamadan önce sorulması gereken 

soruları özetler 
 Normal iş planlarının aksine: 

- Basittir ve değişiklikleri hızlıca 
uyarlamayı sağlar. 

 
1 

 

2 

4 3 
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5 6 

7 8 

9 10 
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TANITIM FAALİYETLERİ - 1 
• Reklam 

– İnternet 
• Google, Facebook (SEO) 
• Tarımla ilgili bloglar, web siteleri 

– Basılı medya  
• Tarımla ilgili dergiler (Tarım sera, 

Tarım Gündem, Tarım Türk, vb.) 
• Gazeteler (tarım, bölgesel ekleri, 

vb.) 
– Tarımsal üretimin yoğun olduğu yerlerde 

billboard reklamları 
• Her bölgede seçilmiş çiftçilere ücretsiz uygulama 

yapılması ve takibi 
• 3 ayda bir yayımlanacak kooperatif dergisi (basın 

bülteni) 
– Web sitesi 
– Oluşturulacak müşteri e-posta havuzu 
– Basılı olarak ilgili kamu kuruluşları ve 

mevcut/potansiyel müşteriler 

12 

TANITIM FAALİYETLERİ – 2 

 

• Sosyal medya hesaplarının aktif ve etkin kullanımı 
(facebook, instagram, youtube, vb.) 

• Düzenli yapılacak büyük potansiyel  müşteri 
ziyaretleri (B2B) 

– Ziyaretlerde verilecek tanıtım seti 
hazırlanacak (dergi, numune, ajanda, 
broşür, katalog, vs.) 

– Belediye, kooperatifler, büyük 
firmalar/çiftçiler 

• Bölgesel bazda yapılacak tanıtım toplantıları (B2C) 
– Ziraat odaları 
– Tarım il müdürlükleri 

• Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım 
• Ulusal ve uluslararası toplantılara katılım 
• Sektörün ya da sağlıklı yaşam alanındaki kanaat 

önderleri ile röportaj/reklam  

13 

SATIŞ KANALLARI 
• Bayi Kanalı 

– Kooperatif Bayileri 
– Gübre bayileri 
– Tohum bayileri 

• E-ticaret 
– Websitemizden satış 
– Diğer internet mağazalarından satış 

• Ortaklar Kanalı 
– Ortaklar üzerinden yapılacak satış için teşvik 

mekanizması 
• Doğrudan Satış Kanalı 

– Satış ekibi 
• Bölgesel satış ekibi oluşturulması 

– Bölge 
koordinasyonundan 
sorumlu ortaklar 

– Her biri kendi bölgesinde 
faaliyet gösteren 5 satış 
temsilcisi 

 
14 

SATIŞ EKİBİ 
• Maliyet 

– Maaş 
– Prim 
– Araç kiralama 
– Telefon 

• Denetim mekanizması 
• Performans takip sistemi oluşturulması 

– Aylık faaliyet raporu 
• Satış strateji raporu hazırlanması 
• Ziyaret takvimi ve bütçesinin oluşturulması 

• Uygulama sezonunun ardından satış ekibinin tanıtım faaliyetlerinde kullanılması                        15 
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2.9. Sorunlar ve Öneriler 

Pazarlama ve Satış Çalışma Grubu Toplantılarının üçüncü ve son oturumunda ise, tanıtım faaliyetleri 

ile satış üzerine daha detaylı tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde daha çok bölgesel tecrübeler 

paylaşılarak, yol haritasında önemli yere sahip olabilecek öneriler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları 

aşağıda sıralanmıştır: 

 Pazarlama ve satışta ürün standardizasyonunun sağlanması  

 Fiyatlamada ürün farklılaştırması yolunun izlenmesi 

 Talebin gübre üretimimizin üzerinde olduğu durumlarda, fiyat artışına gidilmesi 

 Gübremizin öncelikle en yüksek fiyatı verebilecek müşteri kesitine satışının sağlanması 

 Kooperatif tarafından laboratuvarlarla yapılacak anlaşma ile analiz başına maliyetin düşürülmesi ve 

kooperatife gelir oluşturmak adına küçük bir kar ile ortaklara analiz imkânı sunulması 

 Kooperatif kanalı ile solucan satışının yapılması ve bunun için ortakların solucan katkılarıyla 

merkezde bir solucan havuzunun oluşturulması 

 Kooperatife ait süt çiftliği ve biogaz tesisi (organik solucan gübresi üretimine uygun atık çıkartan) 

kurularak tamamen entegre bir üretim sistemine geçilmesi 

 Gönüllülük esasından ziyade profesyonel bir ekip kurularak merkezde ve bölgelerde kurumsal bir 

yapının oluşturulması 

 Her bölgede uygun nitelikteki ortaklardan bir pazarlama ekibi kurulması 
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3.  KAPANIŞ 

Değerli Ortaklarımız 

Kooperatifimizin bugünkü yapısına genel bir göz attığımızda şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. 

Kooperatif 173 aktif ortak ile güçlü bir yapıdadır ve daha da güçlenecektir. 173 ortaklı bir kooperatif olarak 

gübre üretimimiz aylık minimum 170 ton seviyesinde olduğunu düşünürsek -ki bu rakamın çok üzerinde 

üretim yapabilme gücümüz vardır-  biz bu üretimle Türkiye’de hatırı sayılır büyüklükte bir gübre 

üreticisiyiz. 

2018 Ocak ayı sonuna kadar ortaklarımız 1000 TL olan ortaklık paylarını ödediğinde 173.000 TL 

gibi bir ana sermaye ortaya çıkacaktır. Kasım ayından başlayarak aylık 100 TL aidat ödemeleri ile 

kooperatifin giderlerini karşılamak üzere aylık 17.300 TL gibi bir gelir söz konusu olacaktır. Bu bütçe ve 

gelirlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, muhtemelen 2018 Şubat ayında yapılacak genel kurul da 

ortakların kararına bırakılıp orada alınacak kararlar doğrultusunda yönetime görev verilmesi doğru olacaktır. 

O tarihe kadar mevcut yönetim kooperatifin mutat giderlerini karşılanması için sınırlı harcamalar yapacaktır. 

Peki, kooperatif genel kurula kadar çalışmayacak mıdır? Elbette çalışacaktır ve hatta bu çalıştay ile 

çalışma başlamış olacaktır. Kooperatifimizin bu çalıştay ile oluşan çalışma guruplarının çalışmaya başlaması 

ile hareketlenecektir.  Bu çalışma döneminde yönetim olarak da şunları yapmayı planlamış bulunmaktayız: 

1- Kooperatifin ortak yapısının bölgesel dağılımları genel hatlarıyla şöyle bir görünüştedir. 

(Ankara 30) (Samsun, Trabzon, Rize, Tokat, Çorum 27) (Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ 28) 

(Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Antakya 21) (Konya, Karaman 12) (İstanbul, 

Tekirdağ, İzmit, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Eskişehir 28) (Manisa, İzmir, Uşak, Aydın, Denizli, Burdur, 

Antalya 27) Böyle bir yapı karşısında her bölgenin merkezden yönetilmesi pratik ve kolay değildir. Bu 

nedenle bölgesel idari yapılanma yapmakta büyük fayda vardır. Bu yapılanmayı da Ankara merkez olmak 

üzere İstanbul, Konya, Kayseri, Osmaniye, Samsun, İzmir ve Antalya da şubeler açarak temin etmek 

düşüncesindeyiz. Her şubenin bir temsilcisi ve üyelerinden oluşan çalışma gurubu olacaktır. Her şube 

merkezden aldığı yetkilerle müstakil çalışma yapabilecektir. Her şubenin bir deposu ve çalışma ofisi olacaktır. 

Bu depolarda solucan mamaları temin edilerek o yörenin ortaklarına dağıtım yapılarak belirli bir kalitede 

üretim yapılması sağlanacak ve o yöredeki ortaklar tarafından üretilen gübrenin o depolara getirilerek zaman 

zaman analizleri yapılarak paketlenmesi sağlanıp pazara sevk edilecektir. Şubeler nezdinde ürün ve kalite 

denetlemeleri yapacak ekipler oluşturulacak, bu ekiplerin çalışmaları ile ürün kalitesinin artırılması 

sağlanacaktır. Şubelerin bu çalışmaları, kısa zamanda güçlendiği takdirde her şube kendine yeter hale 

gelecektir. 

2- Merkez de oluşturulacak profesyonel pazarlama ekibine verilecek çalışma programı dâhilinde şubelere ait 

bölgelerde profesyonel iç ve dış piyasa pazar çalışmaları yaptırılacaktır. Şubeler arasında pazar ve ürün 

paylaşımları yapılması gerektiğinde merkezden yönetimle bu paylaşımlar sağlanacaktır. Hangi şubenin neye 

ihtiyacı varsa merkezden koordine edilerek ihtiyaç karşılanacaktır. 

3-  Çalışma gruplarından alınacak bilgi ve veriler periyodik olarak bütün ortaklara dağıtılıp her ortağın 

olaylardan ve gelişmelerden haberdar olması temin edilecektir. Merkez olarak; bakanlıklar, bankalar, 

üniversiteler, ticari kuruluşlar ve resmi daireler ile temaslar yürütülecek, elde edilecek bilgi, mevzuat 
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değişikliği, kredi ve hibe desteği, ticari işbirliği gibi konularda hem sektöre katkı ve hem de kooperatifin 

gidişatına katkı sağlanacaktır. 

Aralık ayında yayınlanan torba yasada lehimize bir kanun hükmü getirilmiştir. Bu kanun değişikliği 

ile üretim ve pazarlama kooperatifi olarak bize ortak içi işlemlerde vergi muafiyeti sağlanmıştır. Ortak içi 

işlemlerden kasıt, kooperatif ortaklarının ürettiği gübrenin paketlenip satılması, kooperatifin menkul ve 

gayrimenkul mallarının satılması gibi işlemlerden elde edilen kazancın ve kooperatif faaliyetlerinden elde 

edilen yıllık gelirin ortaklara dağıtılması gibi hususlar vergiye tabi olmayacaktır. 

Bu günlerde Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanmak üzere olan bir yönetmelikte de ilk defa solucan 

gübresi deyimi açıkça yazılmış durumdadır. Bakanlık ile üretim sertifikası gibi konular için görüşme 

halindeyiz, ilerleyen zamanlarda lehimize olacak mevzuat değişiklikleri için gayret edeceğiz. Web sitemizin 

yenilenmesi, daha interaktif hale getirilmesi ve e-ticaret olasılıklarının daha da artırılması için de çalışma 

yapılacaktır. Bildiğiniz üzere hepsiburada.com sitesinde 5 litrelik ürünlerimizin satışı aktif haldedir. Bu 

satışları diğer e-ticaret sitelerine de yaymak gayreti içindeyiz. 

Son olarak söylemek isterim ki ürün satışına başlamış durumdayız. Bugünlerde 24 tonluk bir talebi 

gerçekleştiriyoruz. Devamın da birkaç büyük miktarlı taleplerin gelmesini bekliyoruz. Bu ihtimallerin 

gerçekleşmesi ve giderek pazarımızın açılmasını umuyoruz. Sizlere daha iyi haberler verebilmek en büyük 

dileğimiz. 

Değerli ortaklarımız, gördüğünüz üzere yapılacak çok işimiz ve önümüzde pek çok düşünceler, 

hayaller ve hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan tek şey, inanmak ve çalışmaktır. 

Hepimizin bu noktada birleşmesini, inanmasını ve çalışmasını diliyor ve bekliyorum. Birlikte daha iyiye 

gitmek üzere hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Av. Ali DEMİRDAĞ 
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4.  EKLER 

4.1. Çalıştaydan Fotoğraflar 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU 2. Türkiye 

Kooperatifler Fuarı Standımız da, Sayın Başkanımızla “Kooperatifimizin geleceğine ilişkin 

görüşmeler yaparken” 
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4.2. Katılımcı Ortak Listesi 

SIRA NO SOYADI ADI KATILDIĞI İL 

1 DEMİRDAĞ ALİ ANKARA 

2 KARABACAK RAŞİT ANKARA 

3 KARABACAK MUSTAFA ANKARA 

4 OĞUZ FATİH ANKARA 

5 GÜRAK FARUK ANKARA 

6 ACER ERTEMEL NEVŞEHİR 

7 AKGÜL BİRSEN İSTANBUL 

8 AKİPEK HABİP ELAZIĞ 

9 AKTÜRK ALİ NEVŞEHİR 

10 ASLANTAŞ ÖZDET FERHAN KAYSERİ 

11 AVŞAR MEHMET ADANA 

12 AYAZ GÜLLÜ UŞAK 

13 AYHAN AHMET KAYSERİ 

14 BADUR OSMAN SAMSUN 

15 BAYRAM ALİ İSTANBUL 

16 BAYRAM KAZIM İSTANBUL 

17 BEKTAŞ GÖKHAN SAMSUN 

18 BİNGÖL HAKAN ANKARA 

19 BOZDEMİR HASAN SAMSUN 

20 BÜYÜKKELEŞ MEHMET KONYA 

21 BÜYÜKKİRAZ ZİYA KAYSERİ 

22 BÜYÜKYILMAZ MEHMET TEKİRDAĞ 

23 CANSIZ HAKAN ANKARA 

24 ÇAKIR AHMET ANKARA 

25 ÇALIŞKAN MUSTAFA ANTALYA 

26 ÇEKEN ÖZCAN ANKARA 

27 ÇELİK HAKAN OSMANİYE 

28 ÇOBAN SERDAL KAYSERİ 

29 ÇOBAN SELİM SAMSUN 

30 ÇOLAK CENGİZ HATAY 

31 DURMUŞ OSMAN KAYSERİ 

32 DURMUŞ DURMUŞ SAMSUN 

33 ERDOĞAN ESRA ANKARA 

34 ERDOĞAN MÜSLÜM İZMİR 

35 ERSOY FAZLI SAMSUN 

36 GÜLTEKİN MUAMMER İZMİR 

37 GÜNAÇTI ŞAHİN TRABZON 

38 GÜNAŞTI MUAMMER İSTANBUL 

39 KANLI SELİN UŞAK 
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SIRA NO SOYADI ADI KATILDIĞI İL 

40 KAPDAN MESUT KAYSERİ 

41 KASAP AHMET ANKARA 

42 KAYMAZ ALİ HAKAN KONYA 

43 KAYSI HAMZA KONYA 

44 KESKİN OKAN SAMSUN 

45 KISAÇ KÜRŞAT DENİZLİ 

46 KIZILTEPE HAKAN İSTANBUL 

47 KORKMAZ NURETTİN KAYSERİ 

48 KÖSE MERVE ANTALYA 

49 KURT ALİ CAN SAMSUN 

50 KURTOĞLU MEDİNE ANKARA 

51 KUYUCU SÜLEYMAN İSTANBUL 

52 KÜRKÇÜOĞLU MUSTAFA KAYSERİ 

53 MADRAN MUSTAFA AYDIN 

54 MAMUR SUAT ANKARA 

55 MUTLU MEHMET MERSİN 

56 OLGUN MUHAMMED İSTANBUL 

57 OVAYOLU İSMAİL GAZİANTEP 

58 ÖNEL AZİZ HAKAN ANKARA 

59 ÖZATA ÖNDER TRABZON 

60 ÖZCAN EMİNE ANKARA 

61 ÖZDEMİR MURAT İSTANBUL 

62 ÖZKAN AHMET SAMSUN 

63 ÖZKES MUSTAFA ÇORUM 

64 ÖZTÜRK MUSTAFA TRABZON 

65 ÖZYILMAZ RIZA ANKARA 

66 PELTE FERHAT KAYSERİ 

67 PINARBAŞI ALİ RIZA  KAYSERİ 

68 SAMAN İHSAN AKSARAY 

69 SARAL FARUK TRABZON 

70 SARAY BİROL ANKARA 

71 SARI SALİH MERSİN 

72 SÖZEN MURAT SAMSUN 

73 SÜVER ÖMER FARUK ANKARA 

74 ŞANLI FERDİ KOCAELİ 

75 ŞANVERDİ MAHMUT SAMSUN 

76 ŞENYÜZ OSMAN TRABZON 

77 ŞİMŞEK ÜNAL SAMSUN 

78 TEKBAŞ ENES TOKAT 

79 TEKECİ BEHÇET AYDIN 
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SIRA NO SOYADI ADI KATILDIĞI İL 

80 TERZİ MUAMMER TEKİRDAĞ 

81 TÜRK SEZGİN ELAZIĞ 

82 UDUL EMRAH OSMANİYE 

83 YARDIM MURAT SAMSUN 

84 YAŞAR TANER İSTANBUL 

85 YAVUZ EROL BURDUR 

86 YETKİNER ŞADİ İZMİR 

87 YILDIRIM HACI MEHMET KAYSERİ 

88 YILMAZ GALİP KONYA 

89 YILMAZ YAVUZ İSTANBUL 

90 YILMAZ CİHANGİR BURSA 

91 YİMSEK İLHAN NEZİH ANKARA 

 


