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Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Sayı : 41677171-251.02
Konu : Anasözleşme Değişiklikleri

.................. VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğü)
(Genelge No: 2016/2)

İlgi : 11/01/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgemiz.

Bakanlık Makamının 18.02.2016, Genel Müdürlüğümüzün 01.02.2016 ve 19.02.2016
tarihli onaylarıyla bazı kooperatif örnek anasözleşmelerinde değişiklik yapılmış
bulunmaktadır. Bu çerçevede;

1- Temin ve Tevzi, Tüketim, Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama, Hizmet, Turizm
Geliştirme, Küçük Sanat, Pazarcılar İşletme, Üretim ve Pazarlama, Çocuk Bakım Hizmetleri
ve Eğitim Kooperatifleri Örnek Anasözleşmelerinin 21'nci maddesindeki düzenlemenin;

“ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER VE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ"

Madde 21- (………….)
"Kooperatifin bilanço açığı sırasıyla yedek akçelerden, kooperatifin özel fonlarından

ve ortakların sermaye paylarından karşılanır. Bunların bilanço açığının kapatılmasında
yetersiz kalması halinde genel kurul, ödemenin miktarını ve şeklini belirleyerek yürürlükteki
net asgari ücretin yarısına kadar ortaklardan ek ödeme istenmesine karar verebilir.”şeklinde
değiştirilmesi,

2- Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 21'nci
maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin "Bilanço açıklarını
kapatmada kullanılmak üzere ortaklardan ek ödeme istenebilir.Ek ödemelere genel kurulca
karar verilir." düzenlemesinin ise anasözleşmeden çıkartılması,

3- Pazarcılar İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin, 6’ncı maddesinin 1’nci
bendinde yer alan, “Ortaklarının mesleki faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla ihtiyaç
duyulan yeni semt pazarları kurulması için girişimlerde bulunur, mevcut semt pazarlarının
kurulu bulunduğu ilgili belediyeler nezdinde ortaklarına yer ve tezgâh tahsis edilmesine
yardımcı olur.” ibaresinin, “Ortaklarının mesleki faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlarını tespit eder,
bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla faaliyetlerde bulunur." şeklinde değiştirilmesi ve
maddenin son bendinde yer alan “Pazaryerleri ile ilgili olarak mahalli idarelerce verilecek
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görevleri yapar.” ibaresinin anasözleşmeden çıkartılması,

4- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin
“Vadesinde Ödenmeyen Borçların Masrafları ve Uygulanacak Gecikme Faizi” başlıklı 66'ncı
maddesinde yer alan “en geç bir ay içerisinde icra takibi başlatılır.” ibaresinin, “en geç 90
gün içerisinde icra takibi başlatılır.” şeklinde değiştirilmesi,

uygun görülmüştür.

Yapılan bu değişiklikler uyarınca, 1'nci, 2’nci ve 3'ncü maddelerde yer alan kooperatif
türlerinin kuruluş işlemlerinde Örnek Anasözleşmenin değiştirilmiş şekliyle esas alınması
suretiyle işlem yapılması, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin,
Anasözleşmenin 66'ncü maddesinde, 4'ncü maddede açıklandığı şekilde yapılacak değişiklik
taleplerinin ise, Bakanlık Makamının 18.02.2016 tarihli onayı doğrultusunda İl Müdürlüğünüz
yetkisinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız internet sitesi ile Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) yer
alan anasözleşmelerde de bu yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

5- Diğer taraftan, Kooperatif Bilgi Sistemine ilişkin ilgi Genelgemizin 1'nci
maddesinde, “(…) ayrıca tescil işleminin ardından bir adet anasözleşme örneği ile tescilin
ilan edildiği ticaret sicil gazetesi nüshasının Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,” gerektiği
belirtilmiş olmakla birlikte bundan böyle tescile ilişkin anasözleşme ile sicil gazetesinin
gönderilmeyerek kooperatifin kuruluşuna ait bilgilerin KOOPBİS’e işlenmesini müteakip
sadece bir üst yazıyla (Bakanlık dosya numarası, kooperatifin unvanı ve türü belirtilmek
kaydıyla) kuruluşa izin verildiğinin bildirilmesi, yine aynı şekilde kaydı silinen kooperatiflerin
de terkin ve terkine ilişkin tescil bilgilerinin KOOPBİS’e işlendikten sonra terkine ilişkin
tescil bilgilerinin yer aldığı bir üst yazıyla Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi ve maddede
sayılan diğer hususların ise uygulanmasına devam edilmesi uygun görülmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Arif Sami SEYMENOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Ticaret İl Müdürlükleri
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