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Sayı : 12202188/1571    

Konu : Kooperatif kuruluş ve anasözleşme değişiklik    20 Mayıs 2013 

              işlemlerinde yetki devri. 

 

 

………………………VALĠLĠĞĠNE 

(Ticaret Ġl Müdürlüğü) 

(Genelge No: 2013/5) 

 

Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Bakanlığımız görev, yetki ve sorunluluğunda bulunan 

kooperatiflerden; Karayolu Yük Taşıma, Karayolu Yolcu Taşıma, Üretim ve Pazarlama, Kadın 

Girişimi Üretim ve Ġşletme, Tüketim, Temin Tevzi, Turizm Geliştirme, Küçük Sanat, Yaş Sebze ve 

Meyve Pazarlama ve Pazarcılar Ġşletme Kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin, Bakanlığımızın 

15/03/2013 tarih, 880 sayılı yazısında (Genelge No:2013/2) belirtilen hükümler çerçevesinde 

Valiliklerce yürütülmesine yönelik yetki devrinde bulunulduğu bilinmektedir. 

 

 Sektörden gelen talepler ve daha önceki tecrübelerimiz de dikkate alınarak, denizcilik 

mevzuatı hükümleri çerçevesinde, ulusal ve uluslar arası sularda yük veya yolcu taşımacılığı 

yapmak amacıyla kurulacak kooperatif kuruluşlar için Bakanlığımızca, “Deniz Yük Taşıma 

Kooperatifi” ve “Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi” olmak üzere iki ayrı “Örnek Anasözleşme” 

hazırlanmış olup, Bakanlık Makamının 09/05/2013 tarih ve 20 sayılı Onayı ile yürürlüğe 

konulmuştur. 

 

Yukarıda türleri belirtilen taşıma kooperatifleri için hazırlanmış olan “Örnek 

Anasözleşmeler” Bakanlığımız web sitesinde de yayınlanmış olup, kooperatif kuruluşu için gerek 

duyulan “Örnek Anasözleşme”lerin web sitemizden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.  

 

Ayrıca, “Deniz Yük Taşıma Kooperatifi” ve “Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi” kuruluşu 

için yapılacak başvurularda hizmetin yerinden, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 

Bakanlığımızca uygulamaya konulan söz konusu “Örnek Anasözleşme”lerin aynen kabul edilmesi 

kaydıyla, Valiliklerce (Ticaret Ġl Müdürlüğü) kuruluş izin verilmesi uygun görülmektedir. 

 

Öte yandan, bu kooperatiflerin kuruluş başvurularının değerlendirilmesi sırasında, 

Bakanlığımızın 15/03/2013 tarih, 880 sayılı yazısının (Genelge No:2013/2) “Kooperatif kuruluş 

işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken genel hususlar” başlıklı (C) fıkrasında belirtilen 

hükümlerin yanı sıra; 

 

 

1- Deniz Yük Taşıma Kooperatifi için: 

 

a) Dilekçe, 

b) Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi noter tasdikli, diğer 4 adedi tasdikten 

sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme, 

c) Kooperatif kuruluş bilgi formu, 

d) Kuruculara ait deniz araçlarının deniz trafiğine elverişli ve limana kayıtlı olduğuna 

dair Liman Müdürlüğünce verilmiş denize elverişlilik belgesi (Noter tasdikli), 

e) Aracın kiralık olması halinde, kira sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği, 
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f) Araç mülkiyeti birden fazla kişiye ait ise ortak olacak kişiye diğerleri tarafından 

verilmiş muvafakatnamenin noter tasdikli bir örneği, 

g) Ġlgili Vergi Dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi, 

h) Kurucuların deniz taşımacılığı ile iştigal ettiğine dair Oda (Meslek kuruluşu) kayıt 

belgesi, 

i) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az  ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, 

bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

j) Ġlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme 

şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve 

sair) yazılı taahhütname. 

 

2- Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi için: 

 

Deniz Yük Taşıma Kooperatifi için a, b, c, e, f, g, h, i, j bentlerinde sayılan belgelerin bir 

örneğinin,  

 

Mevcut olup olmadığı hususlarının araştırılması ve uygun koşulları taşıyan başvurulara 

kuruluş izni verilmesini müteakip Bakanlığımızın bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 

 

Ġsmail KALENDER 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 

 

 

DAĞITIM: 

 

Valilikler (Ticaret Ġl Müdürlüğü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


