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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Sayı : 41677171-251.99
Konu : Tütün Üretim ve Pazarlama

Kooperatiflerinin Kuruluş ve
Anasözleşme Değişiklik İşlemleri

GENELGE
(2018/3)

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerinin kuruluş ve anasözleşme değişiklik
işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, bundan böyle aşağıdaki hususların
uygulanması uygun görülmüştür.

1. Kooperatif anasözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla il ve ilçe merkezlerinde
kurulur.

2. Kooperatiflerin çalışma bölgesi ilçe sınırlarıdır.
3. Kooperatif en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur.
4. Kuruluş başvurusu, ilgili Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) yapılır. İlgili Valilik

yapılan başvuruyu bu Genelge çerçevesinde inceler, varsa eksikliklerin giderilmesini
sağlayarak, uygun koşulları taşıyan kuruluşa ilişkin belgeleri, bir yazı ekinde kuruluş izni için
Bakanlığımıza (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) gönderir.

5. Başvuru dilekçesi ekinde;
a) İlgili meslek odasından alınmış veya doğrulama kodu bulunması şartıyla elektronik

ortamdan temin edilmiş, tüm kurucu ortakların tütün üreticisi olduğunu gösterir, başvuru
tarihi itibariyle son 6 ay içinde düzenlenmiş münferit ya da liste halinde belge,

b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilk
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, bu görevlere seçilmelerine engel teşkil eden bir
kayıtlarının bulunmadığına ilişkin güncel adli sicil belgeleri,

c) Kurucu ortaklarca imzalanmış 6 adet kooperatif anasözleşmesi (2 adet onaylı,
4 adet onaydan sonra fotokopi ile çoğaltılmış),

ç) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4 ünün (Anasözleşmenin sonunda yer
alan ortaklar tablosunun “Ödediği Sermaye” kısmına da ortak başına bu oranın tekabül ettiği
meblağ yazılmak şartıyla) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir
bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kurulacak
kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırıldığını gösteren banka dekontu,
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d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bu görevleriyle bağdaşmayan başka bir
görevlerinin bulunmadığı ve aralarında bu göreve getirilmelerine engel teşkil edecek
akrabalık bağlarının bulunmadığına dair güncel tarihli ve imzalı yazılı beyanları,

e) Ortakların, faaliyet konuları arasında tütün ve/veya tütün ürünleri bulunan başka bir
kooperatife ortak olmadıklarına dair güncel tarihli ve imzalı yazılı beyanları,

yer alır.
6. Başvuruların kabul edilebilmesi için ayrıca;
a) Anasözleşmenin boş bırakılmış olan ilgili kısımlarının doldurulması,
b) Anasözleşmenin en son sayfasına, kurucu ortakların her biri ile ilk yönetim ve

denetim kurulu üyelerinin adı ve soyadı, kurucuların T.C. kimlik numarası, adresi ile taahhüt
ettiği ve ödediği sermaye tutarının yazılması ve anasözleşmenin bu bilgileri kapsayacak
şekilde onaylattırılmış olması,

şarttır.
7. Kooperatife ortak olabilmek için,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek

kişi olmak,
b) Tütün ürünü üreticisi olmak,
c) Kendi ürettiği tütünü satmanın dışında, tütün ürünü üzerinde ticaret ve

komisyonculuk yapmamak,
ç) Tütün ürünü üzerine faaliyet gösteren başka kooperatife ortak olmamak,
şartları aranır.
8. Tütün üretim ve pazarlama kooperatiflerine ait, “Unvan”, “Merkez”, “Sermaye” ve

“Paylar” başlıklı maddelere ilişkin anasözleşme değişiklik talepleri Ticaret İl
Müdürlüklerince, bunların dışındaki talepler ise Bakanlığımız’ca (Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Bülent TÜFENKCİ

Bakan

Dağıtım:
81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)
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