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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Sayı : 41677171-251.01
Konu : Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi

Kuruluşu İle Unvanda Rakamsal
İfade Kullanımı

....................VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğüne)
(Genelge No: 2017/2)

İlgi: a) 04.12.2015 tarihli ve 41677171-251.01/00012223739 sayılı yazımız (2015/1 sayılı
Genelge).

b) 27.02.2015 tarihli ve 64356226-700/00006267327 sayılı yazımız.

Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluğunda
bulunan kooperatiflerden, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında türleri belirtilmiş
olanların kuruluş işlemlerinin Ticaret İl Müdürlüklerince yürütülmesi muhtelif tarihli
genelgelerimizle uygun görülmüştür.

Öte yandan, serbest piyasa ve rekabet ilkelerinden vazgeçilmeden ve tüketici tercihleri
gözardı edilmeden esnaf ve sanatkarın sorunlarının giderilmesi amacıyla düzenlenen 6585
sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 14/01/2015 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra 29/01/2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen Kanunun 14 üncü maddesinde, esnaf ve sanatkâr işletmelerince satışa
sunulan malların etkin bir şekilde piyasadan temini amacıyla esnaf ve sanatkârlarca “tedarik
ve dağıtım kooperatifleri” kurulabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, “Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Örnek Anasözleşme”si Bakanlık
Makamının 07.06.2017 tarihli Onayı ile yürürlüğe konulmuş, ayrıca bu onayda diğer tür
kooperatif kuruluşlarında olduğu gibi “Örnek Anasözleşme”nin aynen kabul edilmesi
kaydıyla Ticaret İl Müdürlüklerince bu tür kooperatiflerin kuruluşuna da izin verilmesi uygun
görülmüştür.

Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruluş sırasında istenilecek belgeler
(http://koop.gtb.gov.tr/hizmetlerimiz/kurulus-islemleri/il-mudurluklerince-kurulusu-yapilan-ko
operatifler/tedarik-ve-dagitim-kooperatifi-kurulus-belgeleri) ile Kooperatif Örnek
Anasözleşmesi (http://koop.gtb.gov.tr/bilgi-bankasi/ornek-anasozlesmeler/ticaret-il-mudurluk
lerince-kurulus-izni-verilen-kooperatif-ornek-anasozlesmeleri) Genel Müdürlüğümüz internet
sayfasına yüklenmiş olup, buna göre kuruluş talepleri değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
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Ayrıca, örnek anasözleşmenin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilme şartlarını
düzenleyen 45 ve 56 ncı maddelerinde, 6585 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca “5362
sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim veya denetim kurulu
üyesi olarak görev yapmamak” hükmü de yer aldığından, kuruluş aşamasında bu hususla ilgili
olarak Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden gerekli sorgulama yapılacaktır.

Diğer taraftan, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasının önüne geçilebilmesi
amacıyla, unvanlarında rakamsal ifade bulunan kooperatiflerin kuruluşuna (1 nolu ABC
Kooperatifi, 2 nolu DEF Kooperatifi vb.) izin verilmemesi gerektiği ilgi yazılarımızda
bildirilmiştir.

Gelinen aşamada konuya ilişkin olarak üçüncü kişilerce yanlış anlaşılmaya meydan
verecek şekilde kooperatif kuruluş başvurularının devam etmediği (özellikle Karayolu
Yolcu/Yük Taşıma Kooperatiflerinde) anlaşıldığından, bundan böyle unvanında rakamsal
ifadeye yer verilen kooperatif kuruluş başvurularına, bu yönüyle izin verilmesinde bir sakınca
görülmemektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Arif Sami SEYMENOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür

Dağtım:
- 81 Ticaret İl Müdürlüğüne


