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KOOPERATİFLER; 

Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma 
yoluyla gidermek ve ekonomik menfaatlerini korumak 
amacıyla oluşturulan kuruluşlardır.

İnsan odaklı,

Yerel ekonomileri güçlendirici,

Sürdürülebilir bir iş modeline sahip,

Topluma karşı sorumlu,

Demokratik,

Eşitlikçi,

Gönüllülük esaslı,

İlkeleri ve değerleri olan

bir işletme modelidir. 
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NEDEN KOOPERATİF?

Kooperatifler; ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek 
veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal 
katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle 
sağlayıp korumak amacıyla kurulan bir işletme modelidir.

Kooperatifler hem kişilerin tek başlarına yapmaya 
güçlerinin yetmediği işleri, bir araya gelerek yapmalarını 
sağlar hem de toplumun kalkınmasına katkıda bulunurlar.

Alt ve orta gelir grubundaki insanların ekonomide söz 
sahibi olmalarını sağlar. 

Bireysel değil toplumsal kalkınmayı hedefler.

İstihdam ve pazar gücünü arttırır. 

Yoksullukla mücadelede önemli bir araçtır.

Paya değil, bütüne sahip olmayı sağlar.

KURULUŞ İZNİ İÇİN
NEREYE BAŞVURULMALI?
Tarımsal amaçlı kooperatifler için Tarım ve Orman Bakanlığı, 
yapı kooperatifleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, bunun dışındaki kooperatif ve üst kuruluşlar için 
Ticaret Bakanlığına veya İl Müdürlüklerine başvurulmalıdır. 

Başvuruda İstenecek Belgeler Nelerdir?
İzin Dilekçesi

Ticaret Sicil Müdürlüğünde onaylanmış 2 adet anasözleşme 

ve onaylı anasözleşmeden çoğaltılmış 4 fotokopi

Kuruluş Bilgi Formu

Kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan 

kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba 

yatırıldığını gösteren banka dekontu

İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin adli sicil belgeleri ve 

2. Derece dahil kan ve kayın hısımı olmadıklarına dair irade 

beyanları

Kooperatifin amaç ve faaliyetine uygun ortaklık şartlarını 

ispatlayacak bilgi ve belgeler

Denetim kurulu üyelerine ait asgari lise diploması

Anasözleşme Nasıl Hazırlanır?

Kuruluş için en az 7 kişi bir araya geldikten sonra 
anasözleşme hazırlanır.

Her sayfası kurucu ortaklar tarafından imzalanacak olan 
anasözleşme için Bakanlığımızca hazırlanan örnek 
anasözleşmeler kullanılabilir.

Ancak kurucular, kooperatif anasözleşmesinde yer alacak 
mecburi hükümleri taşımak kaydıyla istedikleri şekilde 
anasözleşme hazırlayabilmektedir. Bu durumda, kuruluş 
izni Ticaret İl Müdürlüklerinden değil de Bakanlığımızdan 
alınmalıdır. 

Kooperatiflerin Tescil ve İlanı Nasıl Olur?

Kooperatifler Kanununa göre kooperatifler ancak ticaret 
siciline tescil ve ilan ile tüzel kişilik kazanırlar.

Kooperatifin tescili ticaret sicilinde yapılır.

Tescil ilgililerin talebi üzerine bir dilekçe ile yapılır.

Tescil süresi 15 gün olup, ticaret sicil müdürlüğünün yetki 
alanı dışında oturanlar için 30 gündür.

Tescil talep süresi, izin merciinin kuruluş iznini 
vermesinden itibaren başlar.

Tescil talep dilekçesi ekinde kurucuların imzaları sicil 
müdürlüğünce onaylanmış kooperatif anasözleşmesi,

Kooperatif kuruluşuna izin veren makamın izin yazısı,

Kooperatifi temsil ve ilzama yetki verilen kişilerin noter 
huzurunda kooperatif unvanı altında atılmış imza 
beyannamelerinin olması gerekir.

Tescil edilen hususlar Kanunda ve Ticaret Sicili 
Yönetmeliğinde aksi bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur.

“Türk kooperatifçiliğini güvenilir, verimli, etkin, 
sürdürülebilir ve sektörlerinde öncü ekonomik girişimlere 
dönüştüren bir kurum olmaktır.”

VİZYONUMUZ

“Kooperatiflere yönelik politika ve stratejileri belirlemek; 
kuruluş, işleyiş, denetim, destek, bilgi-işlem, yasal 
altyapı, bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir 
şekilde sürdürmektir.”

MİSYONUMUZ


