
Tarımsal Örgütlenme Birimi 
 

 Genel Bilgi  
Tarımsal Örgütlenme Birimi, çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını 
ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin 
kurulması için teknik yardımda bulunmak, Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, 
kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, 
izlemek ve denetlemek ve proje uygulayan kooperatiflerin geri ödeme işlemlerini takip 
etmek gibi görevleri yürütmektedir. 

 
Türlerine Göre Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 
1-Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
2-Sulama Kooperatifi 
3-Su Ürünleri Kooperatifi 
4-Pancar Ekicileri Kooperatifidir. 

 
Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin Kuruluş İşlemleri 
Tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri kooperatiflerinin kuruluş işlemleri 

Bakanlık Makamının 08.04.2004 tarihli ve 246 sayılı onayı ile yürürlüğe giren tarımsal 
amaçlı kooperatif kuruluş işlem ve görev talimatı gereği, Bakanlık İl Müdürlüklerince 
yürütülmekte olup, pancar ekicileri kooperatifleri ile konu bazında kooperatif üst 
kuruluşlarının kuruluşları ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılmaktadır. 
 
Tarımsal Amaçlı (Kalkınma, Sulama, Su Ürünleri) Kooperatif Kuruluşu 
 Kurulacak olan kooperatif türünün ana sözleşmesinde belirtilen ortaklık şartlarını 

taşıyan en az 7 kişiden oluşan müteşebbis heyet tarafından kooperatif kurma talebini 
belirten dilekçeye nüfus cüzdanı fotokopileri eklenerek Bakanlık İl Müdürlüğüne 
verilir. 

 Sulama ve Su Ürünleri Kooperatifi kuruluşunda, İl Müdürlüğü tarafından ilgili kurum 
(DSİ ve Belediye) görüşü alınır. 

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat gereğince 
oluşturulan etüt komisyonu tarafından kooperatifin kurulacağı yerleşim biriminin 
doğal kaynak ve tarımsal potansiyeli, coğrafi, sosyo-ekonomik durumuna ilişkin 
mahallinde yapılan tetkik ve değerlendirmeler ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme 
Şube Müdürlüğünün kooperatifin kurulup kurulmayacağı hususundaki görüş ve 
tekliflerini (müspet/menfi) içeren "Kuruluş Etüt Raporu" düzenlenir. 

 Etüt raporu olumsuz ise; gerekçe müracaatçılara bildirilir.   
 Etüt raporu olumlu ise; müteşebbis heyet tarafından internet ortamında Ticaret 

Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)   sistemine girilerek, ana sözleşmenin 
ilgili yerlerinin doldurulması ve kurucu heyet tarafından Ticaret Sicil Memuru 
nezaretinde imzalanmasını müteakip, ticaret siciline onaylatılır. 

 Kurucu heyet tarafından Ticaret Sicil Memurluğuna onaylatılan ana sözleşmeler, 
incelenmek üzere İl Müdürlüğüne verilir.   

 İl Müdürlüğü tarafından incelenen ana sözleşme ve kuruluş evraklarının uygun 
olması durumunda,  Valilikten kuruluş onayı alınır. 

 Kuruluş onayı alan kooperatif ana sözleşmesi, kurucu heyet tarafından Ticaret 
siciline tescil ettirilir. Tescil ettirilen ana sözleşmenin yayınlanması gereken zorunlu 
maddeleri, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır. 



 Kooperatifin kuruluşunun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasını takip eden bir ay 
içerisinde “Kuruluş Genel Kurul Toplantısı” yapılır. Kooperatifin asli yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri seçilir.  

 Kooperatifin kuruluş bilgileri Bakanlığımızın Tarım Bilgi Sistemine (TBS) işlenir.   
 

Üretici Birliği Kuruluşu 
 Birlik kuruluş müracaatı, aynı ürün grubunda, asgari ilçe bazında en az 16 üretici ile 

yapılır. 
 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat gereği oluşturulan 

etüt komisyonu tarafından birlik kuruluş etüt raporu düzenlenir. 
 Etüt raporu olumsuz ise; gerekçe müracaatçılara bildirilir.  
 Etüt raporu olumlu ise kuruluş evrakları tanzim edilir ve Bakanlığa gönderilir.  
 Bakanlığın Birlik Kuruluş Onayını vermesini müteakip Kuruluş genel kurulu yapılır. 
 Birliğin kuruluş bilgileri Bakanlığımızın Tarım Bilgi Sistemine (TBS) girilir. 
 
Yetiştirici Birliği Kuruluşu 
 Birlik kuruluş müracaatı, Koyun keçi türünde müştereken, diğer hayvan cinslerinde 

aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip, İl bazında en az gerçek veya tüzel 7 
yetiştirici ile yapılır. 

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat gereği oluşturulan 
etüt komisyonu tarafından birlik kuruluş etüt raporu düzenlenir. 

 Etüt raporu olumsuz ise; gerekçe müracaatçılara bildirilir. 
 Etüt raporu olumlu ise; müteşebbis heyet tarafından internet ortamında Ticaret 

Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)   sistemine girilerek, ana sözleşmenin 
ilgili yerlerinin doldurulması ve kurucu heyet tarafından Ticaret Sicil Memuru 
nezaretinde imzalanmasını müteakip, ticaret siciline onaylatılır. 

 Kurucu heyet tarafından Ticaret Sicil Memurluğuna onaylatılan ana sözleşmeler 
incelenmek üzere İl Müdürlüğüne verilir.   

 İl Müdürlüğü tarafından incelenen ana sözleşme ve kuruluş evraklarının uygun 
olması durumunda,  Valilikten kuruluş onayı alınır. 

 Kuruluş onayı alan birlik ana sözleşmesi, kurucu heyet tarafından, Ticaret siciline 
tescil ettirilir. Tescil ettirilen ana sözleşmenin yayınlanması gereken zorunlu 
maddeleri, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır. 

 Birliğin kuruluşunun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasını takip eden üç ay 
içerisinde Kuruluş genel kurulu yapılmalıdır. 

 Birliğin kuruluş bilgileri Bakanlığımızın Tarım Bilgi Sistemine (TBS) işlenir.   
 
Genel Kurul İşlemleri  
 Kuruluş, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak üzere karar alan 

tarımsal amaçlı örgütlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurulları ile kanun ve ana 
sözleşmede belirtilen sayıdaki ortak, genel kurul tarihinin 15 gün öncesinden, dilekçe 
ekine ilan ve gündem maddelerini de ekleyerek, İl Müdürlüğüne müracaatta bulunur.    

 İlgili mevzuatlar doğrultusunda genel kurul müracaatı değerlendirilir.  
 Genel kurul yapılması kararı mevzuatlara uygun değilse, genel kurul kararının kanun 

ve ana sözleşmeye göre olumsuzlukları bildirilir. 
 Genel kurul yapılması kararı mevzuatlara uygun ise genel kurula gözlemci olarak 

bakanlık temsilcisi görevlendirilir. 
 Genel kurul sonrası bakanlık temsilcisi raporunu hazırlar. 
 Yapılan genel kurul, genel kurula çağıran merci veya yönetim kurulu tarafından 

ticaret siciline tescil ettirilerek, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlatılır.  (Kooperatif ve 
yetiştirici birlikleri için) 



 Genel kurul bilgileri, Bakanlığımızın Tarım Bilgi Sistemine (TBS)  girilir. 
 

Denetim 
Tarımsal amaçlı Kooperatif veya Birlikler ile ilgili Valiliğe veya İl Müdürlüğümüze 

yapılan şikâyet konuları incelenerek, şube müdürlüğümüz personeli tarafından ön 
inceleme raporu hazırlanarak Bakanlığa bilgi verilmektedir. 
 


