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Bilindiği üzere, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 34 üncü maddesi gereğince hazırlanan "Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği"
Bakanlık Makamının 21/02/2012 tarihli Onayları ile yürürlüğe girmiştir.
Ticaret İl Müdürlüklerinin görevlerinin sayıldığı anılan Yönetmeliğin 53 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasının “ü” bendinde; "Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci
görevlendirmek, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, kanun ve
anasözleşmelerinde belirtilen süre içinde genel kurul toplantılarını yapmayan kooperatif ve üst
kuruluşları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmak, diğer kuruluşları uyarmak ve
Bakanlığa bildirmek." hükmü, “v” bendinde ise; "Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde
kooperatif kuruluşlarına ve anasözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen
kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, kooperatif kuruluş ve
işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek." hükmü yer
almaktadır.
Bu çerçevede, “Kooperatif Üst Kuruluşları ve Genel Kurul Toplantıları ile Bakanlık
Temsilcileri Hakkında” İlgi (a) Genelgemizin 7 nci maddesi; “Bakanlık Temsilcisi
Görevlendirmelerinin; başarı, disiplin, temsil yeteneği, gayret, sağlık gibi kriterler gözetilerek,
dengeli ve hakkaniyete uygun yapılmasına özen gösterilecektir.” hükmüne yer vermiştir.
Bakanlığımızca kooperatif konusunda düzenlenen eğitime katılmış ve sağladıkları başarı
sonrasında yetkilendirilmiş personelin temsilci olarak görevlendirilmelerinin bahse konu
kriterler çerçevesinde dengeli, hakkaniyete uygun ve eşitlik ilkesi gözetilerek yapılması
gerekmektedir
Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlerinin ise hiyerarşik konumları açısından genel kurul
toplantıları ve Bakanlık temsilcileri ile ilgili sorunların sonuçlandırılmasında ifa ettikleri
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görevler dikkate alındığında prensip olarak kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul
toplantılarına bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmeleri uygun görülmemektedir. Ancak,
bakanlık temsilcisi talebinde bulunan kooperatifin ortak sayısı ve mevcut veya gerçekleşmesi
muhtemel sorunları dikkate alındığında, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile İl Müdürü
düzeyinde katılımının gerektiği kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarına
Valilik Makamının Onayı ile (onayda katılımı gerektiren gerekçenin belirtilmesi şartıyla)
bakanlık temsilcisi olarak Ticaret İl Müdürlerinin görevlendirilmeleri imkân dâhilindedir.
Bu kapsamda, ilgi (b) Genelgemiz ile İl Müdürlüğünüze bildirilmiş olan tablo, düzenli
olarak zamanında bilgi akışının sağlanması ve Bakanlık temsilcisi görevlendirmelerinin
yukarıdaki açıklamaya uygun olarak yapıldığının takibi açısından, güncelleştirilmiş
Kooperatifçilik Çalışma Raporunun yeni hali (Ek-1 ve Ek-2) Genel Müdürlüğümüz internet
sayfasında yer alan “Bilgi Bankası” başlığı altındaki “İl Müdürlüklerine Duyurular” kısmına
eklenmiştir. Söz konusu tabloların doldurularak müteakip ayın en geç 15'ine kadar Genel
Müdürlüğümüze ve excel formatın da hazal.gokalp@gtb.gov.tr e-posta adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca konuya ilişkin İlgi (b) Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Arif Sami SEYMENOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:
1- Kooperatifler İstatistik Raporu Örneği (1 Sayfa)
2- Kooperatifler Bakanlık Temsilci Görevlendirmeleri Raporu Örneği (1 Sayfa)
Dağıtım:
- Tüm Ticaret İl Müdürlüklerine
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