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Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Bakanlığımızca yürütülmekte olan Esnaf ve 

Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Örnek Anasözleşmesi, Bakanlık 

Makamının 21/12/2010 tarih ve 31 sayılı Onayı ile bir örneği ekli Örnek Anasözleşme ile 

değiştirilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlık Makamının 06/01/2011 tarih ve 3 sayılı Onayı ile halen faaliyet 

göstermekte olan ESKK Kooperatiflerinin, yürürlüğe konulmuş olan yeni Esnaf ve 

Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Örnek Anasözleşmesini kabul amacıyla yapacakları 

anasözleşme değişikliği başvurularının, anılan kooperatiflerin mevcut anasözleĢmelerinde 

yer alan “MERKEZ VE ÇALIġMA BÖLGESĠ” baĢlıklı 4 üncü maddesinin aynen 

muhafaza edilmesi kaydıyla, Valiliklerce (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) incelenip 

değerlendirilmesi ve yalnızca bu işlemle sınırlı olarak Bakanlığımız adına değişiklik izni 

verilmesi uygun görülmüştür. 

Öte yandan, söz konusu anasözleşme değişiklik işlemleri sırasında, kooperatiflerce 

anasözleşmenin “UNVAN” başlıklı 3 üncü maddesinde de değişiklik talep edilmesi halinde; 

bu taleplerin Türk Ticaret Kanununun 45 inci ve Kooperatifler Kanununun 2/4 üncü maddesi 

hükümlerine uygun olup olmadığı ile kooperatif unvanının üçüncü kişiler nazarında 

kooperatifin çalışma bölgesiyle ilgili yanlış ve/veya yanıltıcı ifadeler içerip içermediği 

hususları değerlendirilmek ve aynı zamanda talep edilen unvanın kooperatifin çalışma 

bölgesiyle de uyumlu olması gözetilmek suretiyle bu taleplerin de Valiliklerce karşılanması 

uygun görülmüştür. 

Bu kooperatiflerce yeni örnek anasözleşmenin kabulüne yönelik yapılacak 

başvuruların sağlıklı ve süratli bir şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve izin verilmesi 

işlemlerinin Valiliğinizce sonuçlandırılması amacıyla; söz konusu anasözleşme değişiklik 

talebine ilişkin dilekçe ekinde; 

1- Anasözleşme değişiklik talebinin gerekçesini içeren Yönetim Kurulu Kararının 

noterce onaylı bir suretinin, 

2- Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin Ticaret Siciline tescil edilmiş en son kişiler 

olduğunu gösteren ilgili Ticaret Sicili Memurluğundan temin edilmiş belgenin (Yetki 

Belgesi) (1 adet), 

3- Kooperatifin kuruluş anasözleşmesi ve kuruluş anasözleşmesinin yayımlandığı 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin örneğinin (1 adet), 

4- En az 5 adet yeni anasözleşmenin (her bir sayfası kooperatifi temsil ve ilzama 

yetkili yönetim kurulu üyelerince imzalanmış ve 3, 4, 12, 85 ve 86 ncı maddeleri ile son 

sayfada yer alan kurucular listesi doldurulmuş şekilde), 

bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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Öte yandan, söz konusu anasözleşme değişiklik işlemleri sırasında anasözleşmelerin 

“MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ” başlıklı 4 üncü maddesi ile anasözleşmenin diğer 

maddelerinde Örnek Anasözleşmeden ayrılan değişiklikler yapılmasının istenilmesi halinde, 

07.07.2010 tarih ve 5510 sayılı (2010/02) Genelgemiz hükümleri uyarınca, söz konusu 

taleplerin Bakanlığımıza (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) yönlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 

Ġsmail KALENDER 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 

 

 

 

 

EKLER : 

1 - Örnek Anasözleşme (1 adet) 

2 – Düzeltme İşlemlerine Dair Açıklama (1 Sayfa) 

 

 

 

DAĞITIM : 

Gereği  : Bilgi  : 

Tüm Valiliklere (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) 1-Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine 

 2-T.Halkbankası Genel Müdürlüğüne 

 

 

 


