rUnxivE TARrM xneoi KoopERarirueni uenrez einliGi

nnnsozleguesi

Kurulug
Madde-1: Bu anas6zlegme altrnda adlan yazrlr bolge birlikleri arasrnda galrgma merkezi
Ankara'da olmak tlzere 1581 Sayrlr Kanun ile ek ve degigikliklerine gore srnrrlr sorumlu,
def igir ortaklr ve de{i9ir sermayeli Turkiye Tarrm Kredi Kooperatiflen Merkez Birligi
ku ru lm ugtu r.

Tescil, il6n ve Tiizel Kigilik Kazanma
Madde-2: Kurucu bolge birliklerrnce rmzalanan ve noterce tasdik edilen Merkez Birli{i
anasozlegmesi Tartm ve Koyiglen BakanlrQr'nrn rznine sunulur ve kurulug iglemlerrnrn
tamamlanmasrndan sonra/ Merkez Birlifi, ticaret siciline tescil ve ilan ile tuzel klgilik
Kaza n rr.

BirliSin Amacr, Qalrgma Konularr
Madde-3: Tartm kredi kooperatifleri ile bolge birliklerinin, mugterek menfaatlerini
korumak, amaqlarrnr gergeklegtrrmelen yolunda faaliyette bulunmak ve her turlLl

galtgmalartnr duzenlemek uzere kurulan Birli$in galrgma konularr gunlardrr:

a-Kooperatif ve bolge birliklerinin 1581 Sayrlr Kanun rle ek ve de{igiklikleri htikUmlerine
ve kooperatifgilik prensiplerine uygun olarak geligmesinr sa!lamak, kooperatifgilik ve
mesleki egitim faaliyetlerinde bulunmak,
b-Kooperatif ve bolge birliklerine finansman kaynaklarr temin etmek ve bunlarrn
geligtirilmesi iEin her turlu tedbirleri almak, kredi iglerinin duzenle yurutulmesini
sa!lamak,
c-Kooperatif ve bolge birliklerrnin Uretim ve zaruri tuketim maddeleri ile uretim araqlarrnr
toptan sa!lamak, imal etmek ve ortak mahsullerinin deferlendirilmesr ile ilgili faaliyetleri
rasyonel bir gekilde duzenlemek ve bu konularda her turlu tegebbuse girigmek veya
igtirak etmek ve gerekli tesislerr kurmak, faaliyet konularrna giren hususlarda ithalat ve
ihracat yapmak,
d-Kooperatif ve bolge birliklerinin gorev ve qalrgma konularrnrn duzenle yuruttilmesini
sa{lamak uzere genel uygulama esaslarrnr tespit etmek,
e-Kooperatif ve bolge birliklerini denetlemek,
f-Kooperatiflerle, bolge ve Merkez Birli$i'nrn personel politikasrnr tespit etmek ve
yu rutmek,
g-Kooperatif ve bolge birliklerrnin kuruluguna karar vermek ve kurulug merkezini ve
galrgma alanrnr tespit etmek,
h-Kooperatif ve b6lge birliklerrnrn finansman ihtiyaqlarrnr kargllamak uzere tahvil
grkarmak,

t-Huktlmetqe finansman sa!lanarak gorevlendirildi$inde, Devlet destekleme alrmlarr ile
ilgili faaliyetleri yUrutmek,
i-Kooperatiflerin ve bolge birliklerinrn toplayacaklarr mevduatrn kullanrlma gekil ve gartlarr
ile bu konudaki ust kuruluglarla olan ba!lantrlarrnr gosteren yonetmeli{i hazrrlayarak
Tanm ve Koyigleri BakanltQr kanalr ile Maliye Bakanlr{r ve Hazine MustegarlrQr'ndan izin
almak,
j-Birlik ve kooperatiflerce sa!lanan kredi ile edrnilen araq ve gereElerin kullanrlrg gekil ve
gartlart ile amaca uygun olarak kullanrldr{rnrn kontrolunu gosteren bir yonetmelik
hazrrlamak,

k-Bolge birlikleri ve kooperatiflerle, kredi rhtryaqlannr da kargrlamak uzere ortaklaga bir
banka ve sigorta girketi kurmak veya bu gibi kuruluglara igtirak etmek.

er ve Orta k Saytsl ( De$ igik: O8/ O 3 / 2OL7 -5697 36 sayr lr bakan lrk oluru )
Madde-4: Turkiye'de co{rafi, iktisadi ve ulagrm gartlarr goz onune alrnarak aga{rda
B6f gef

belirtilen illeri iqine alan 17 bolge tespit edilmrgtir:
1. Bolge:Tekirda!, Edirne, Krrklareli, Istanbul (Trakya Kesimi),
Qanakkale (Trakya Kesrmi)
2. Bolge :Balrkesrl Bursa, Qanakkale (Anadolu Kesrmi)
3. Bolge :Sakarya, Istanbul (Anadolu Kesimi), Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Bartrn,
Karabuk, Yalova, DUzce
4. Bolge '.Lzmir, Manisa, Aydrn, Mu!la, Denrzli
5, Bolge :Kutahya, Eskigehi4 Afyonkarahisar, U9ak, Bilecik
6. Bolge:Antalya, Burdur, isparta
7. Bolge :Konya, Ni!de, Aksaray, Karaman
B. Bolge :Ankara, Qankrrr, Qorum, Kastamonu, Klrrkkale
9. Bolge :Kayseri, Yozgat, Krrgehlr, Nevgehir
10. Bolge :Sivas, Tokat, Erzincan
11. Bolge :Samsun, Sinop, Amasya, Ordu
12. 86lge :Trabzon, Giresun, Rize, Gumughane, Artvin, Bayburt
13. 8619e :Erzurum, Kars, A!rr, I{drr, Ardahan
14. B6lge :Malatya, ElazrQ, Tunceli, Bingol, Diyarbakrr, Bitlis, Van, Hakkari, Mu9,
15. Bolge :Gaziantep, Kahramanmarag, Kilrs
16. Bolge :Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye
17. Bolge :$anllurfa, Adryaman, Mardrn, Siirt, $rrnak, Batman
Merkez Birli{i ortaklart, bu b6lgelerde kurulacak bolge birlikleridir. Ancak, kurulugta en az
be9 bolge birli!inin ortak olmasr gerekir.
Tartm ve Koyigleri Bakanltft'nrn rzni alrnarak yenr bir bolge birli{i kurulabilir.

Ortaklrk $artlan
Madde-5: Bir bolge birli{inin Merkez Birli$i'ne ortak olabilmesi igin 1581 Sayrlr Kanun'a
gore kurulmug olmasr gartttr.

OrtaklrSa Girme
Madde-6: Bolge bi rli{i nin, ortaklrk iglemlerini n tamamlanabilmesi iqi n ;
a-Kurulugta anasozlegmeyi imzalamalarr, sonradan girigte bu anasozlegme hukumlerini
kabul ettiklerine dair noterden tasdikli birer taahhut mektubu vermesi,
b-Merkez Birli{i ortaklr{rna kabul hakkrnda Merkez BirliIi yonetim kurulunca gerekli
karann alrnmrg olmasr,
c-Taahhut etti{i ortaklrk payrna kargrlrk son bil6ngoya gore tahsil edilmig sermayesinin
% 'unun odenmig olmast,
Gerekir.

OrtaklrSrn Sona Ermesi
Madde-7: Bolge birliklerinin, da$rlmalarr, ortaklrktan qrkarrlmalarr veya bagka bir bolge
birli{i ile birlegmeleri halinde Merkez Birli!i'ne olan ortaklrklarr sona ermrg sayrlrr.
Ortak birlikler:

ve Koyigleri Bakanlr{r ile Merkez Birli{i
talimatlarrna uymamalarr,
b-Merkez Birli{i'ne kargr taahhutlerrnr yerine getirmemeleri H6llerinde, Merkez Birli{i
yonetim kurulu karart ve karartn genel kurulca tasdikinden sonra ortaklrktan grkarrllrlar.
a-Kanun, anasdzlegme hLlkumleri, Tarrm

Yonetim kurulunca qtkartlma kararr verilmeden 6nce, durum ilgili birli{e yazllr olarak
bildirilir ve tebli! tarihrnden itibaren brr ay rqinde yazrlr savunmasr istenir.
2

Yonetim kurulunca haklarrnda qrkarrlma kararr verilen ortak birlikler
kesinlegmesine kadar Merkez Birli{i hizmetlerinden faydalanrrlar.

bu

kararrn

Ortak birlik, genel kurul kararrna tebli{ tarihinden itibaren yedi gun iginde Merkez Birli!i
nezdinde, itirazda bulunabilir. Merkez Birli{i yonetim kurulunun verecef i karar kesindir.
Qrkarrlan birli!in adli makamlara bagvuru hakkr saklrdrr.

Ortaklrf r Sona Eren Biilge Birlikleri ile Hesaplagma
Madde-8: OrtakltQl sona eren bolge birliklerinin odedikleri sermaye paylarr ve yatrrdrklan
mevduatlarr dtgtnda Merkez Birli{i'nrn yedek akqe, kargrlrklar ve fonlan uzerinde
herhangi bir haklarr yoktur.

Merkez Birlif i'nin mevcudtyetrnr tehlikeye dugurecek nitelikte iade ve odemeler, Genel
kurulca UE ytll agmamak uzere geciktirilebilir. Bu durumda Merkez Birlifi'nin haklr
sebeplere baQlr tazminat isteme hakkr saklrdrr.
Bolge birliklerinin bagka bir bolge birli$i ile birlegme hali ayrrk olmak rizere ortaklrklarrnrn
sona ermesi h6linde, Merkez Birli{i'ne olan borqlarr muaccel olur.

Ortaklt!t sona eren birliQin haklarr, rsteyebilecekleri gunden baglayarak 3 ay iginde odenir.
Ancak bu haklal isteyebileceklerr gunden rtibaren beg yrl geqmekle zamanagtmrna u{rar^
Zamanagrmrna uQrayan haklar yedek akqeye alrnrr.
Sermaye (De{igik: L2/ IO / 2OO9-34 sayrlr bakanlrk oluru)
Madde-9: Merkez Birli{i'nin sermayesi ortak bolge birliklerinin taahhrlt ettiklerr ortaklrk
paylarrndan meydana gelir.

Birli{in kurulugta taahhut edilen

sermayesr

..... Turk Lirasr'drr.

Ortak bolge birlikleri her yrl sonu bil6ngo rakamlarrna gore ortak kooperatiflerinin taahhut
ettikleri sermaye payr toplamtnrn 7a'unu ortaklrk payr olarak taahhrlt ederler ve o tarihteki
tahsil edilmig sermayelerinin 1/q'..:.nu de Merkez Brrli{i'ne oderler.
Pay Eo{altmalart
suretiyle yaprlrr.

da her bilango yrlr sonunda yukarrdaki

esaslara gore tahsil edilmek

Ayrlca, 1581 Saytlt Kanun'un geqrcr 2. maddesine gore devredilecek mevcutlar, haklar ve
alacaklar Birli{in sermayesine eklenir.

Sermayenin Devir ve Haczolunamayaca$t
Madde-1O: Ortaklrk paylart, bagkalarrna devredilemez ve bolge brrliklerinin,
Birli{i'nden bagkasrna olan borqlarr igin haczolunamaz.

Merkez

Ancak, 1581 Saytll Kanun'un 16. maddesinin son frkrasrndaki mevduat sahiolerinin
imtiyazlr alacaklllrk durumlarr saklrdrr.

Paylann Faizi
Madde-11: Ortak biilge birliklennin 6denmig paylarrna Merkez Birli{i yonetim kurulunca

tespit edilecek esaslara qore faiz verilebilir.

Ortak Biilge Birliklerinin Sorumlulugu
Madde-12: Merkez Birli$i varltklarrnrn borglarrnr kar5rlamaya yetmemesi halinde, ortak
bolge birlikleri bu borglardan taahhut ettiklerr pay tutannln 5 katrna kadar sorumludurlar.
OrtakltQt sona eren bolge birliklerinin ortaklrklarr zamanlna ait birlik zararlarrndan dolayr
sorumluluklart, ortaklt{rn sona erme iglemrnin bitti{i bil6ngo yrlr sonundan baglayarak iki
yrl surer.

Merkez BirliSi'nin Sorumluluiu
Madde-13: Merkez Birli{i, borglanna kargr mal varlr{r ve ortak b6lge birliklerrnin taahhtlt
ettikleri sermaye tutarlanntn 5 katrna kadar sorumludur.
Ek 6deme Yii kiim ltil ii{i,i
Madde-14: Merkez Birli{i yonetim kurulu, bil6nqo agrklarrnr kapatmak iqin, gerekirse
ortak bolge birliklerinden genel kurulun verecegi yetkr ile ek odeme talep edebilir.
Talep edilecek ek odeme miktarr bilango agrklarrnr geqemez.

Organlar
Madde- 15: Merkez

Bi

rli{ i'ni n organlarr

A-Genel Kurul
B-Yonetim kurulu
C-Denetgiler

9u

nlardrr:

Genel Kurul
Madde-16:
a-Merkez Birli!i yonetim kurulu bagkan

ve uyeleri genel kurulda temsilci ve

oy

sahibidirler, Segme ve seEilme hakkrnr haizdirler.
b-Merkez Birli{i'nin en yetkili organr olan genel kurul bu kurula katrlma hakkrnr haiz ortak
bolge birlikleri genel kurullannca segilen temsilciler ile yukarrdaki (a) frkrasr geregince
temsilci olan Merkez Birli{i yonetim kurulu bagkan ve iiyelerinden tegekkul eder.

Genel Kurulun Gtirevleri
Madde-17: Genel kurulun gorevleri gunlardrr:
a-Bi16ngo ve gelir-gider farkr hakkrnda karar vermek,
b-Yrllrk Ealrgma programt hakkrnda karar vermek,

c-Yonetim kurulu ve denetqilerin raporlarr ve tekliflerr hakkrnda karar vermek, bunlarr
ibra etmek veya azletmek,
d-Yonetim kurulu uyeleri ile denetEileri seEmek,
e-Yonetim kurulunca hazrrlanan btitge hakkrnda karar vermek,
f-BilanEo zararlartntn kapatrlmasrnda kullanrlmak uzere bolge birliklerinden ek odeme
istenmesi hakkrnda karar vermek,
g-Tahsili imk6nslz alacaklartn ve bilanqo zararlarrnrn yedek akge, kargrlrk ve fonlardan
kapatrlmasr hakkrnda karar vermek,
h-Merkez Birli$i'nin feshi hakkrnda karar vermek ve tasfiye kurulu Uyesini seqmek,
t-Genel kurul temsilcilerine verilecek harcrrahr ve Merkez Birli{i y6netim kurulu uyeleri ile
denetEilerine verilecek yurt igi ve yurt drgr harcrrahlarrnr tespit etmek,
i-Kooperatif, bolge birlikleri ve Merkez Birligi personel yonetmelifini onaylamak ve
deQigtirmek,

j-Ortakltktan qtkartlacak bolge birlikleri hakkrnda, yonetim kurulunca alrnacak kararlan
sonuca ba!lamak,
k-Merkez Birli$i igleri yonunden luzumlu gorLilecek difer konular hakkrnda karar vermek,

l-Kamu kurum ve kuruluglartndan hariq olmak uzere, gayrimenkul alrmrnda ve satrmlnda
takip edilecek usul ile altnacak gayrimenkulun nrtelifini, yerini ve azami fiyatrnr, satrlacak
gayrimenkulun asgari fiyatrnr, rmal6t ve Ingaat rglerinin yaptrrrlma yonteminr belirlemek,
yOnetlm kuruluna bu iglemleri tekemmUl ettrrmek Uzere yetki vermek.

Genel Kurul Toplantt $ekilleri (Def igik: t2/ LO/2OO9-34 sayrlr bakanlrk oluru)
Madde-18: Genel Kurul; ola{an ve olafanustu olmak tlzere iki gekilde toplanrr.
a-Olaf an Genel Kurul Toplantrsr
Genel kurul ilk defa, kurulug rglemleri tamamlandrktan sonra, kurucu bolge birliklerrnden
birinin qaQrtst uzerine bir ay iginde toplanrr. Sonraki toplantrlar, yonetim kurulunun Eafrrsr
uzerine her ig ytlt faaliyetinin ayn ayrr gdrugulmesi kaydryla ddrt yrlda bir yapllrr. Genel
kurul toplanttstna qa$n yonetim kurulunca yaprlmadr!r takdirde, on gun iqinde denetqiler
veya denetqilerden biri tarafrndan, bu da yaprlmadrQr takdirde bir ay iginde Tarrm ve
Koyigleri Bakanlr$rnca yaprlrr.

b-OlaSaniistli Genel Kurul Toplanttst
Genel kurul gerekli hallerde yonetim kurulu, denetgiler veya denetqilerden biri tarafrndan
ya da en az mevcut bolge birli{inin yarrdan bir fazlasrnrn yonetim kurulu kararr ve yazlt
talepleri uzerine yonetim kurulunca on gun iginde ola{anustu toplantrya ga!rrlrr^

Yeteri kadar bolge birli{i yonetim kurulu karan ve yazrlr taleplerine ra!men, yonetim
kurulunca on gun iqinde olafanustu genel kurul toplantrsrna qa{n yaprlmamast halinde,
bu Eafrt muteaktp on gun iEinde denetqiler veya denetgilerden biri tarafrndan, bu da
yaprlmadrf r takdirde, bir ay iginde Tarrm ve Koyigleri Bakanlr$rnca yaprlrr.
Genel kurul, Tartm ve Koyigleri Bakanlrfrnca gerektiQinde ya do{rudan do{ruya ya da
yonetim kurulu aracrlr{r ile ola!anustu toplantrya qa$rrlabilir.

Genel Kurula 9a0n ve Gtindem
Madde-19: Genel kurul toplanttlarrna qa{rr, Turkiye genelinde yayrmlanan gUnluk gazete
veya gazeteler ile yaprlrr, Bu ga{rrnrn toplantrdan onbeg gun once 1it6n ve toplantr gunleri
harig) ve gundemle birlikte yaprlmasr, toplantr gununun, mahallin en briyuk mulki amirlili
ile ortak bolge birliklerine bildirilmesr ve il6nrn bir 6rne!inin toplantrdan on gun 6nce
Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{r'na gonderilmesr gerekir.
Gelir-gider farklartntn da!ttrmt, yrllrk qalrgma raporu, bi16nqo ile denetEiler raporunu iqeren

faaliyet raporu genel kuruldan en az iki gun once, ortak bolge birliklerinde, bilgi
edinil mesi ni teminen temsilcileri n incelemesi ne su nu

lu r.

Ola{an ve ola{anustu genel kurul grindemine madde eklenmesi, en az mevcut bolge
birli{inin yartdan bir fazlastnrn ydnetim kurulu kararr ve toplantrdan en az yedi gun once
yazlt muracaatlart ile mumkUndur. Bu takdirde, gundeme eklenen krsrm toplantl
gijnunden en az bir gun once ilan edillr.
Genel Kurul Toplanttlarr
Madde-2O: Genel kurul aga!rda beltrtilen esaslar dahilinde toplanrr:
a-Toplantrnrn Agrlmast ve Tehir Edilmesi
Toplantt, yonetim kurulu bagkanr, bulunmamasr halinde bagkan vekillerinden biri, bunun
da mtlmkun olmamast h6linde y6netim kurulu uyelerinden veya denetqilerden biri
tarafrndan aqrlrr.
Toplanttntn agtlabilmesi igin, Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{r temsilcisinin hazrr bulunmasr
gerekir. Ancak, usulLine uygun muracaat yaprldr!r h6lde, Bakanlrk temsilcisi gelmez ise bir

saat beklenerek/ durum bir zabttla tespit edilir, toplantr aqrlrr ve bu durum aynca genel
kurul toplantl zabrtlarrna yazrlrr.
Genel kurul toplanttstntn aqrlabilmesi igrn genel kurula katrlma hakkrnr haiz temsilcilerin
yartstndan bir fazlastntn toplantrda btzzat haztr bulunmalarr ve hazrrun cetvelini
imzalamalarr garttrr.

Toplantt igin yeter sayrda temsilcinin bulunmamasr h6linde yeni bir i16na gerek
kalmadan genel kurul yedi gun sonraya tehir edilir. Surentn hesabrnda toplantr gunleri
dikkate alrnmaz ve ikinci toplantrda ntsaD aranmaz.
b-Bagkanlrk Divanr
Genel kurul toplanttstnr yonetmek izere, agrk oyla temsilciler arasrndan bir bagkan, bir
bagkan vekili ve iki ketip uye seEilir. Bagkanlrk divantna Merkez Birliii yonetim kurulu
uyeleri ve denetgileri segilemezler.

c-Toplantl Kararlarr ve Oylarrn Kullantlmasr
Butun kararlar, oylama srrasrnda hazrr bulunan temsilcilerrn go!unluIu ile alrnrr. Ancak,
Birli$in da{rlmasr ile ilgili kararlar iqrn birinci toplantrda genel kurula katrlma hakklnr haiz
temsilcilerin 3/4'inin, ikinci toplantrda da 2/3'tlnun hazrr bulunmast ve hazrr bulunan
temsilcilerin uqte ikisinin oyu gerekir.

Genel kurulda her temsilcinin bir oy hakkr vardrr. Vekaleten ov kullanrlmaz,
d-Gti ndemin Gtiri,igii lmesi ve Kararlar
Toplanttda, gundemde olmayan hususlar gorugulemez. Ancak, genel kurula katrlma
hakktnt haiz temsilcilerin en az 1/10'unun divanrn tegekkul ettirilmesinden sonra di{er
gundem maddelerinin gorugulmesrne geqilmeden once yazrlr teklifte bulunmalarr h6linde,
Hesap Tetkik Komisyonu'nun segilmesi, bilango incelenmesinin ve ibranrn genye
btraktlmast, Etkan veya gtkarrlan ortaklar hakklnda karar alrnmasl, genel kurulun yeni bir
toplanttya qa{rrlmasr ve kanun, anasozlegme ve iyi niyet esaslarr ile genel kurul
kararlartna ayktrt oldu$u ileri surulen yonetim kurulu kararlarrnrn iptali, yonetrm kurulu
uyeleri ile denetgilerin azli ve yerlerine yenilerinin segilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula
katrlanlarrn yarrdan bir fazlasrnrn kabulu ile gundeme alrnrr.

Genel kurulun verece$i kararlar, kanun, anasozlegme ve mevzuat hLikLlmlerine aykrrr
oramaz.

e-Toplantr Zabrtlan
Genel kurulun butun kararlarr zapta geqirilir ve genel kurul bagkanllk divanr ile varsa
Tarrm ve Koyigleri Bakanll{r temsilcisi tarafr ndan imzalanrr. Ayrrca, daha once hazrrlanmrg
ve toplantrya girigte imzalanmrg olan temsilcilerrn listesr de genel kurul bagkanlrk divanr
tarafrndan imzalanarak zaota eklenir.
Genel Kurul toplanttlart, Merkez Birli!i yonetim kurulunca tespit edilecek gekil ve esaslara
gore yaprlrr.

Genel Kurul Kararrna itaraz
Madde-21: Genel kurul toplanttstnda hazrr bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyetr
zapta gegirten ortak birlik temsilcileri ile genel kurul kararlarrnrn yerine getirilmesr
halinde gahsi sorumluluklarrnrn do{abilece{i hallerde Merkez Birli$i yonetim kurulu
uyeleri ile denetqilerinden her biri, genel kurul kararlarr aleyhine Tarrm ve Koyrgleri
Bakanltfl nezdinde, genel kurul toplantrsrnrn yaprldr{r gunden itibaren on gun iginde
ittrazda bulunabilirler. Tartm ve Koyigleri Bakanlr{t'ntn yapaca!r inceleme ve denetime

gore iti raz sonuqlandrrrlrr.

Genel Kurul Kararlarlntn Tasdiki
Madde-22: Genel kurulun verece{i kararlar, Tarrm ve Koyigleri Bakanll{r'nrn tasdiki ile
kesinlegir. Genel kurul tutanaklarr beg rg gUnu iEinde Tarrm ve Koyigleri Bakanlr!r'na
gonderilir.

Tartm ve Kdyigleri Bakanlrft, genel kurul zabrtalarrnr brr ay iginde inceleyerek tasdik veya
redde dair sonucu Merkez Birli{i'ne bildirir. Surenin hesaplanmasrnda postada geqecek
zaman dikkate altnmaz. Genel Kurul kararlarrna itiraz olmadr{r takdirde bu sure iginde
incelenmesi bitirilemeyen mevzuata ve usulune uygun olarak yaprlmrg genel kurul
kararlarr tasdik edilmis savrlrr..

Yiinetim Kurulu
Madde-23: Yonetim kurulu, genel kurula katrlma hakkrnr haiz temsilciler arasrndan,
genel kurulca gizli oyla dort yrl iqin seqilecek dokuz uyeden tegekktil eder.

A-Yiinetim Kuruluna Segilme gartlan
a-T.C. vatandagr olmayanlar,
b-Ilkokul mezunu olmavanlar,
c-Tartm alet, makine ve ekipmanlar ile tarrmsal girdiler uzerinde ticaret ve komisyonculuk
ya panlal sigortacrlr k faaliyetinde buluna nlar,
d-Hileli ifl6s edenler, a{rr haprs cezasrnr gerektrrrr bir suq ile sahtekarlrk, hile,
dolandtrtctltk, htrstzltk, kagakErlrk, nitelikli zimmet, zimmet, irtik6p, rugvet, gorevr
sutistimal, emniyeti suiistimal, adam oldurme ve millete ve Devlete kargr iglenen
suglardan birisi ile mahk0m (Infazr tecil edilmig olsa dahi) olanlari
e-Birbiriyle ve denetEilerle uguncu dereceye kadar (uqirncu derece dahil) kan ve srhri
hrsrm olanlar, (Bu gartlar yedekler rEin de gegerlidir.)
t-657 Sayrlr Devlet Memurlarr Kanunu'na t6bi olarak Ealrganlari
g-Daha once gorevleri straslnda sug tegkil eden fiil ve hareketlerinden dolayr haklarrnda
kesinlegmig mahk0miyet kararr bulunan kooperatif, bolge ve Merkez Birli$i'nin yonetim
kurulu uyeleri ve denetgileri ile daha once gorevleri srrasrnda sug tegkil eden fiil ve
hareketlerinden dolayr gorevlerine son verilmig olan kooperatif, bolge ve Merkez Birlifi
personeli, (Mahkeme kararryla beraat etmeleri h6lleri ayrrk),
Segilemezler.

B-Segim Esaslan
a-Yonetim kurulu uyeleri genel kurulca, genel kurula katrlma hakklnr haiz temsilciler
arasrndan gizli oyla dort yrllrk sure igin seqilirler.
b-Yonetim kuruluna degigik bolgelerr temsil edecek gekilde en gok oy alanlardan dokuz
kiSi asil uye olarak seqilir. Asil uyelerden sonra en qok oy alanlardan dokuz kigi de degigik
bolgeleri temsil edecek gekilde yedek uye seqilmrg olurlar. Ancak, y6netim kuruluna bir
bolgeden birden fazla asil ve yedek uye seqilemez. Oy tasnifi sonunda bir b6lgeden birden
fazla asil ve yedek uye seEilme durumunun ortaya Erkmasr h6linde, bu bolge iqrn en gok
oy alanlardan bir asil ve bir de yedek uye seEilmig sayrlrr.. Geri kalan uyeliklere di{er
bolge temsilcilerinden en qok oy almrg olanlar asil ve yedek uye olarak seEilir. Oylann
egitliii h6linde olrenim durumu yuksek olanlar seEilmig sayrlrrlar. Adaylar aynr ogrenrm
seviyesinde ise temsilci saytsr fazla olan birli!in temsilcisi segilir. Bu durumda da egitlik
bozulmaz ise aralarrnda kur'a gekilir.
c-Kooperatif veya birli!inde yonetim kurulu uyesr veya denetgr olarak gdrevli bulunanlar,
asil olarak segildikleri takdirde bunlardan birini tercih etmek zorundadrrlar.
Merkez Birli{i genel kurulunda bir temsilci aynr anda hem yonetim kurulu uyeli{ine hem
de denetgili{e aday olamaz.
d-Yeni segilen yonetim kurulu uyelerinin seqrmleri tasdik edilinceye kadar; yonetrm kurulu
eski uyelerinin herhangi bir sebeple gorevleri sona ermedikEe, gorevleri devam eder.
e-Seqimleri tasdik edilen uyelere Merkez Birli{i genel Mudurlu{unce en geg beg gun
rginde tebligat yaprlrr.
f-Yonetim kurulu eski uyeleri yeniden seEilebilirler.

Yiinetim Kurulunun Giirev ve Yetkileri (DeSigik:L2/LO/2OO9-34 sayrll
/ 05 / 2016- 1553-728 sayrlr bakanlrk olurlan)
Madde-24: Kanun, anasozlegme ve di{er mevzuat ile kooperatif
belirleyece{i esaslar ve genel kurul kararlarr gergevesinde olmak uzere:

ve

24

ust

kuruluglannrn

a-Kurulugun faaliyetlerinin duzenle yurutulmesrni sa!layacak esaslarr tespit etmek,
prensip mahiyeti arz eden konular hakkrnda karar vermek,
b-Merkez Birli{i'nin yrllrk bilanqo ve netice hesaplarr ile qalrgma programlanna uygun
olarak Genel Mudurlukge haztrlanan faaliyet raporlarr ile butqeyi ve kadro cetvellerini
incelemek ve karara ba!lamak,
c-Bolge birli$i, kooperatif ve gube kurulmasr, Kooperatif tuzel kigiligi altrnda hrzmet
b[trosu aqtlmast, gerekti{inde bunlann brrlegtirilmesi veya ayrrlmasr, galrgma
merkezlerinin de!igtirilmesi ile ilgili tekliflerr incelemek ve karar vermek,
g-Kooperatif ortaklarrna agrlacak krediler ile mahsul cins ve miktarlarrna g6re taahhiit
edilecek paylarr tespit etmek ve ortak mahsullerrni pazarlama faaliyetleri ile ilgili genel
esaslarr belirlemek,

d-

Kooperatif ve bolge birliklerinin zaruri tuketrm maddeleri ile uretrm araqlarrnl imal
edecek tesisleri kurmak, bu konularda yurt iqinde ve yurt drgrnda kurulmug veya
kurulacak tegebbuslere igtirak etmek, yurt iginde ve yurt drgrnda grrket kurmak,
gerekti{inde bunlardan gekilmek veya tasfiyesi konusunda karar vermek, ortaklarrn,
kooperatifin bolge birlilinin yattrrmlarrna ortaklrk paylarr drgrnda katrlma esaslarrnr tespit
etmek ve bolge birliklerine uretim girdileri temini iqin satrn alma yetkisi vermek, girket
kurulugu, birlegtirme ve tasfiye rglemlerrnin ikmali iEin Merkez, Bolge ve Birim Kooperatif
personeline yetki vermek,
e-Kooperatiflerle birliklerin ihtiyag duydugu her turlu tarrmsal arag, gereg ve girdilerle
zaruri tLiketim maddelerinin ig ve dr9 pryasalardan toptan sa{lanmasr ve da$rtrlmasl ile
ilgili esaslarr tespit etmek,
f-Kooperatif, bolge ve Merkez Birligi'nde da!rtrlacak risturn esaslannr tespit etmek,
g-Merkez Birli{i igin, Kamu kurum ve kuruluglarr ile ilgili iglemler harig olmak uzere
Merkez Birli!i genel kurulunun gayrimenkullere iligkin verece{i yetki qergevesinde;
kooperatif ve bolge birlikleri iqin ise Kamu kurum ve kuruluglarr dahilinde ve haricinde
gayrimenkul altmtna ve satrgrna, gayrimenkuller uzerinde her turlu gayrimenkule ba!lr
hak tesis edilmesi ile igletme yetkisi ve benzeri konularda karar vermek ve bu konularda
gerekli iglemlerin yLiruttilmesini sa{lamak,
h- Kooperatifler, bolge birlikleri ve Merkez Birli{i'nin her ttlrltl kredi ve finansman
ihtiyaqlartnt yurt iqi banka, finans veya kredi kuruluglarrndan kargrlamak, bu amaqla
gerekti{inde temin edilecek kredi ve finansmanrn teminatr olarak, kredi ve finansmanr
kargllayacak kuruluglar lehine kooperatifler, bolge birlikleri ve Merkez Birli{i'nin her turlu
tagtntr ve tagtnmaz mal ve haklarr uzerine rpotek ve rehin gibi haklar tesrs etmek;
kooperatif, bolge birlikleri ve Merkez Birli{i'nrn gelir ve finansman kaynaklarrnr artrrmak
uzere Kooperatif, Bolge Birlikleri ve Merkez Birli!inin gayrimenkulleri uzerine Turk Medenr
Kanununda duzenlenen her turlu gaynmenkule baglr ayni hak tesis etmek, kat kargrlr{r
ingaat sozlegmeleri (Merkez Birli!i igin Genel Kurulca verilecek yetki ile) yapmak, menkul
ve gayrimenkullerin kiralanmasrntn usul ve gartlarrnr tespit etmek, ihtiyaq duyulmasl
halinde sermayesinin o/o 50 den fazlasr tegkilata ait girketlere Merkez Birli{i'nin kefaletr
hususunda karar vermek,

t-Kooperatiflerde ortaklardan, bolge birliklerinde kooperatiflerden, Merkez Birlr(r'nde
bolge birliklerinden istenecek ek odemelerin esaslarrnr tespit etmek,
i-Bolge birlikleri ve kooperatiflere kredi vermek, verilen kredilerin tahsilat usOl ve
esaslartnt belirlemek, kredilerin verilmesinde ve tahsilatrnda dayanrgma ve yardrmlagma
ilkeleri qergevesinde egitlik ve adalet olgulerinde gerekli tedbirleri almak,
j-Bolge birliIi, kooperatif ve kooperatif ortaklanna verilen krediyr ve/veya saglanan
finansmant odemede zorlu{a dugenlerin, vadesr geqen borElarr ile ilgili olarak alacaklarrn
yaptlandlrtlmast, faiz orant ve/veya vadenin yeniden tespit edilmesi ve alaca{rn
sabitlenmesi gibi konularda altnacak tedbirler ve yaprlacak uygulamalar hakklnda karar
vermeK,

k-Kooperatif, bolge

ve

Merkez Birli!i'nin kargrlrk

kullanrlaca{rnr tespit etmek,

ve fonlarrnln hangi amaqlar iqrn

hsili mU m ku n olmaya n a laca kla rrn yedek a kqeden ve fon la rda n ka patrlmasr
konusundaki esaslarr tesoit etmek.
m-Kooperatif ortaklartntn tecil edilecek borElarr ile ilgili teklifleri incelemek ve karara
ba! lamak,
n-Genel kurul gundemini tespit etmek ve genel kurulu toplantrya qa{rrmak,
o-Bolge birliklerinin genel Kurul toplantr tarihlerrni tespit etmek, Kooperatifler ve Bolge
birliklerinin genel kurul zabrtlartnr tasdik ve itirazlr olanlarr inceleyerek karara ba!lamak,
gerekli h6llerde kooperatif genel kurul zabrtlannrn tasdik yetkisini Bolge brrli!ine
devretmek,
ii-Kooperatif ve bolge birlifi anasozlegmelerinin ilgili maddeleri gere{ince, genel
kurullartnda altnacak fesih kararlarrnr incelemek ve Tarrm ve Koyigleri Bakanlrfr'nrn
tasdikine sunmak,
p-Kooperatif ve bolge birli{i yonetrm kurulu uyeleri ile denetqilerrne verilecek ucret veya
huzur hakkt, harctrah ile bolge Birligi genel kuruluna katrlacak temsilcilere odenecek
harcrrahlarrn esaslarrnr tesbit etmek,
r-Personelin ozluk igleri hakkrnda karar vermek,
s-Haztrlanacak yonetmeliklerle idari igleyrge yonelik galrgma esaslarrna dair duzenlemeleri
tncelemek gerekli kararlart almak ve Idare komltesrnrn gorev ve yetkilerrni tesbit etmek
ve uygulanmastnt sa!lamak,
t-Bolge birli!i yonetim kurulu uyelerinrn ekseriyeti kaybetmesi halinde yedek uyeleri
l-Ta

gdreve ga$trmak, yedeklerin katrlrmr ile de yonetim kurulu r-iyelerrnin saytsl
tamamlanamaz ise Genel Kurula katrlma hakkrnr haiz temsilciler arasrndan atama
yapmak,

u-Bolge birli{i yonetim kurulu uyelerrnrn ekseriyeti kaybetmesi h6linde bogalan
denetqiliklerin yerine yedek denetqileri goreve qa{rrmak, yedeklerin katrllmr ile de
denetqilerin saytst tamamlanamaz ise genel kurula katrlma hakkrnr haiz temsilciler
arasrndan atama yapmak,

ti-Merkez Birli{i tarafrndan yaptrrrlacak inceleme ve sorugturma sonuglarrna gore, suq
igledikleri veya kusurlu olduklan anlagrlan ve gorevden alrnmalarr uygun gorulen
kooperatif, bolge birlikleri ve Merkez Birli!i personeli ile haklarrnda mahk0miyet kararl
verilen kooperatif ve bolge birlikleri yonetim kurulu uyelerr ve denetgileri ile Merkez
Birli$i yonetim kurulu uyelerinin gorevlerine son vermek,
v-Tegkil6trn galtgmalart ile ilgili olarak yurtdlgr fuar, sergi, aragtlrma ve inceleme, toplantr
ve seminerlere katrlma konularrnda karar almak,

y- Igletme ve rgtiraklerde, yonetim kurulu uyelerrni belirlemek,
z-Kanun, anasozlegme ve yonetmeliklerde belrrtilen di{er konularda karar almak.

Bu gorev ve yetkilerden uygun gorulenler yonetim kurulunca, genel mudiir veya genel
mudur vekiline ya da genel mudurun veya vekilinin bagkanlr{rnda, genel mudur
yardtmctlart ile ilgili daire bagkanrndan tegekkul eden idare komitesine devredilebilir.

Yiinetim Kurulu Toplantrlart (Defigik:24/05/2OL6-L553-728 sayrlr bakanllk
oluru)

Madde-25: Yonetim kurulu aga{rda yazrlr esaslara gore toplanrr ve karar vertr:

a-Yiinetim Kurulu BagkanlrSr ve Bagkan Vekilligi
Yonetim kurulu uyeleri, segimlerrn tasdik edilmesl ve kendilerine tebligat yaprlmasrndan
sonra/ en yaglt uyentn bagkanltQrnda yaprlacak ilk toplantlda kendi aralarrndan bir Bagkan
ve iki Bagkan vekili segerler. Ybnetim kurulu, aralarrndaki gorev da{rlrmrnl krsmen veya
tamamen yeniden duzenleyebilir, Ancak, bagkan veya vekilliklerinin kendili{inden
bogalmast dtgtnda belirlenen her 96revin stjresi iki yrldan az olamaz. Bagkan veya
vekilliklerinin bogalmasr h6linde uyelel kendi aralanndan bogalan yere kalan sure rgin
segim yaparlar.

Bagkantn bulunmadtfr h6llerde, bagkan vekillerrnden biri srra ile toplantrya Bagkanlrk eder.

b-Toplantr Yeri ve Toplantr Giinleri
Yonetim kurulu, BirliQin qalrgma merkezrnde toplanrr. Ancak, yonetim kurulu onceden
karar almak suretiyle bolge birliklerinrn galrgma merkezlerinde de toplanabilir. Mutad
toplanttlartn hangi gunlerde yaprlaca!r seqrmlerr muteakip ilk yonetim kurulu toplantlsrnda
tespit edilerek karar defterine yazrlrr. Toplantrda hazrr bulunmayan uyelere de duyurulur.
Yonetim kurulu, Uyelere en az iki gun once yazrll olarak duyurulmak kaydlyla gerektiQinde
her zaman toplanabilir. Yonetim kurulu, her halukarda en az avda bir defa toplanmak
mecbu riyetindedir.

c-Toplantrya QaSrr
Yonetim kurulu toplantrsrna Ea{rr, bagkan, bulunmamasr h6linde strast

ile

bagka n

vekillerinden biri tarafrndan yaprllr.

d-Gi,indemin Hazrrlanmasl
Toplanttntn gundemi, bagkan, bulunmamasr helinde toplantrya qairran bagkan vekili
tarafrndan Genel Mudurltigun tekliflerr de dikkate alrnarak hazrrlanrr.
e-Toplantt ve Karar Nisabt(DeSigikz24/05/2OL6-L553-72a sayrlr bakanlrk oluru)

Yonetim Kurulu, tiye tam sayrsrnrn yarrdan bir fazlasr olan en az altl uyenin katrllmryla
toplantr ve kararlartnt, toplantrya katrlanlarrn yarrdan bir fazlastntn aynt yondeki oyu ile
a

ltr.

Karar altnamamasl h6linde konu bir sonraki toplantrya brrakrlrr, bir sonraki toplantrda da
karar alrnamaz ise konu reddedilmis savrlrr.

Yonetim kurulu toplanttlartnda reddedilen veya yukarrdaki frkraya gore reddedilmig
saytlan kararlar; red veya reddedilmig sayrlma tarihinden itibaren uq ay si.lre ile yeniden
gtindeme alrnamaz.

Genel mudur, genel mudtir vekili veya vekaleten bu gorevi yuruten genel mudur
yardtmctsl Yonetim kurulu toplantrlarrna igtirak eder, ancak bunlarrn oy kullanma hakkr
yoktu

r.

Yonetim kurulu toplantrlarrnda vek6leten oy kullanrlamaz.
f-G i.i ndem in G6 rii gi.i I mesi
Gundemde olmayan konular gorugtllemez. Ancak, uyelerden biri onemli gordugLl konunun
gundeme altnmastnt yaztlt olarak isteyebilir. Bu takdrrde toplantrya igtirak eden uyelerin
ekseriyeti ile kabul edilen konular gundeme alrnarak gorugulebilir.

ve uyelerr kendilerr ile ilgili rgler gorUgulurken oylamaya
katllamazlar, ilgili uye ilgisini yonetrm kuruluna bildirmek ve durumu o toplantrnln zaptrna
yazdrrmak mecburiyetindedir.
Yonetim kurulu bagkan

g-Yiinetim Kurulu Karar Defteri
Yonetim kurulunca altnan kararlarrn noterden tasdikli karar defterine yazrlarak veya
kararlart havi zabttlar deftere yaprgtrrrlmak uzere toplantrya igtirak eden yonetim kurulu
uyeleri tarafrndan en geE toplantryr takip eden gunde rmzalanrr.
Kararda kargr oy kullanan riyeler gerekqelerini yazarak imza ederler.

Yonetim kurulu karar defterinin muhafazasr yonetim kurulu bagkanrnrn sorumlu{unda
olup bagkantn bulunmamast h6linde yonetim kurulu bagkan vekiline verilir. Yonetim
kurulu karar defteri incelemeye yetkili mercilerin yazrlr taleplerine istinaden bagkan,
bulunmamasr h6linde vekili tarafrndan kendilerrne tevdi edilir.

l0

Ytinetim Kurulu Uyelif inden Qekilme ve Uyeligin Sona Ermesi
Madde-26: Yonetim kurulu uyelerinrn:
a-Istifa etmeleri,
b-Kendilerine yazrlr olarak bildirildi{i h6lde mazeretsiz olarak arka arkaya ug toplantlya
katrlmamalarr ya da mazeretlerinrn kesintrsiz dort aydan fazla surmesi,
c-Tecil sebepleri hariq, kooperatiflerine olan kredi ve/veya pay borqlarrnr, vadeyr takip
eden en gok 6 ay iginde odememeleri,
d-Bu anasozlegmenin yonetim kurulu baglrklr maddesrnde belirtilen yonetim kurulu
uyeli{ine seqilmeye mani h6llenn, uyede bulundu$unun sonradan anlagrlmasr veya
segilme gartlarrndan birini kaybetmelerr,
e-Gorevlerine son verilmesi,
f-Kooperatif ortaklr{rndan Erkmrg veya qrkarrlmrg olmasr,
H6llerinde t.iyelikleri sona erer ve bu durum kendilerine yazrlr olarak bildirilir.

Yiinetim Kurulu Uyeliklerinin Bogalmast H6linde yaprlacak iglem
Madde-27: SeErmlerr tasdik olunmayan veya herhangi brr sebeple uyeliklerr sona
erenlerin yerlerine Merkez Birli{i yonetrm kurulunca uyellkten aynlanlarrn temsil ettiklerr
bolgelerdeki yedek uyeler, bu mUmkun olmadr{r takdirde, yonetim kurulunda temsilcisi
bulunmayan bolgelerdeki yedekler getirilir. Merkez Birli{i yonetim kurulu uyelerinin

ekseriyeti kaybetmesi h6linde yedeklerrn gaf rrlma iglemi denetqiler tarafrndan yenne
getirilir. Denetgiliklerin de tamamen bogalmasr halinde yedeklerin qa!rrlma iglemr Tarrm
ve Koyigleri BakanltQtnca yerine getirilir. Bunlar yerlerine gegtikleri uyelerin surelerini
tamamlarlar.

Ancak, yonetim kurulu asil uyeli!ine bir bolgeden birden fazla asil uye getirilemez.
Yonetim kurulunda temsrl edilmeyen bolgelerin yedeklerinin katlllmt ile de yonetim kurulu
uyeliklerinin saytst tamamlanamaz rse, temsil edilmeyen bolge birliklerr dikkate altnarak,
Merkez Birli{i genel kurul toplantrsrna katrlma hakkrnl haiz temsilciler arasrndan bos
bulunan uyeliklere Tarrm ve Koyiglen Bakanlr!r tarafrndan atama yaprlrr.
Yukarldaki atama ve yedeklerin ga{rrlmasr iglemleri, bu iglemi do{uran olaydan itibaren
her h6ltlk6rda bir aylrk sure iginde yelne getirilrr.
Atama ile gelenle4 yerine atandrklan uyelerin suresini tamamlar.

Ytinetim Kurulu Uyelerinin ortaklrk iglemleri Drgrnda yapacaf r igler
Madde-28: Yonetim kurulu uyelerinin, ortak oldu!u kooperatifle olan ortaklrk iglemleri
dtgtnda kalan konular hakkrnda kooperatif, bolge ve Merkez Birli{i ile yapacaklarr
sozlegmeler; onceden Merkez BirliQi yonetim kurulunun tasdikinden gegmedikge
hu ku msuzd u

r.

Yiinetim Kurulu Uyeleri igin Giirev Yasa$l ve Verilecek Ucret
Madde-29: Merkez Birlifi yonetim kurulu Uyelerine iicret olarak, yururlukte olan brut
asgari ucretin 4 katr net ayltk olarak odenir.

Merkez Birli{i yonetim kurulu uyelerine odenecek yurt igi ve yurt drgr harcrrah genel
kurulca tesoit edilir.
Merkez Birli$i yonetim kurulu uyeleri, tarrm kredi kooperatiflerinin ve birliklerinin isletme
kuruluglarr
temsilen y6netim veya denetim kurulu uyesi veya personeli olarak herhangi bir gorev
alamazlar.

ve igtirakleri ile bunlann personelince kurulan vakrf veya derneklerde bu

il

Denetgiler
Madde-3O: DenetgiliQe segilme gartlarr ve segimi ile ilgili esasla; aga{rda belirtilmigtir:
A-Segilme $artlarr

a-T.C, vatandagr olmayanlar,
b-Yuksekokul mezunu olmayanlar,
c-Tartm alet, makine ve ekipmanlar ile tarrmsal girdiler uzerinde ticaret ve komisyonculuk
yapanlal sigortacrlr k faaliyetinde bulunanlar,
d-Hileli ifl6s edenler; a{lr hapts cezasrnr gerektirir bir suq ile sahtek6rlrk, hile,
dolandtrtctltk, htrstzllk, kagakErlrk, nrtelikli zimmet, zimmet, irtikap, rugvet, gorevi

suitstimal, emniyeti suiistimal, adam oldurme ve millete ve Devlete kargr iglenen
suglardan birisi ile mahk0m (lnfazr tecil edilmlg olsa dahi) olanlari
e-Birbiriyle ve yonetim kurulu uyeleri ile uguncu dereceye kadar (uguncu derece dahil)
kan ve srhri hrsrm olanlar, (Bu gartlar yedekler iqin de gegerlidir.)

t-657 Sayrlr Devlet Memurlarr Kanunu'na tabi olarak galrganlar,
g-Daha once gorevleri strastnda suq tegkil eden fiil ve hareketlerinden dolayr haklarrnda
kesinlegmig mahk0miyet kararr bulunan kooperatif, bolge ve Merkez Birli!i'nin yonetrm
kurulu uyeleri ve denetgileri ile daha once gorevleri srrasrnda sug tegkil eden fiil ve
hareketlerinden dolayt gorevlerine son verilmig olan Kooperatif, bolge ve Merkez Birli{i
personeli, (mahkeme kararryla beraat etmeleri halleri ayrrk),
Seqilemezler.

Kooperatif veya bolge birli{inde yonetim kurulu uyesi veya denetqr olarak gorevli
bulunanlar, asil olarak seqildikleri takdrrde bunlardan birini tercih etmek zorundadrrlar.
Merkez Birli{i genel kurulunda bir temsilci aynr anda hem yonetim kurulu riyeli{ine, hem
de denetqilife aday olamaz.

B-Segim Esaslan
Genel kurul, dort ytl iqin temsilciler arasrndan veya drgarrdan, iki asil ve iki yedek denetqr
seqer. Dtgartdan seqilecek denetqilerin ortak olmasr ve denetgili{e segilme gartlarrnr
tagtmast gerekir. Segimlerde en gok oyu alan iki kigi asil, di{er iki kigi de yedek denetgi
olur. Denetgiler de$igik bolgeleri temsil edecek gekilde seqilir. Oylann egit olmasr halinde
aralarrnda kur'a qekilir.
SeEtmleri tasdik olunmayan, gorevine son verilme, qekilme veya herhangi bir sebeple
denetEilikleri sona erenlerin yerlerine Merkez Birli{i yonetim kurulunca degigik bolgeleri
temsil edecek gekilde aldrklarr oy sayrsrna gdre yedekleri getirilir. Merkez Birli{i yonetim
kurulu uyelerinin ekseriyeti kaybetmesr ve denetqiliklerin tamamrnrn bogalmasr Hallerinde
yedeklerin qa{rrlma iglemi Tarrm ve Koyiglerr Bakanlr{rnca yerine getirilir. Bunlar yerlerine
geEtikleri denetgilerin surelerini tamamlarlar. Yedeklerinin katrlrmr ile de denetgilerin saytsl
tamamlanamaz ise, temsil edilmeyen bolge birlikleri dikkate alrnarak, Merkez Birli{i genel
kurul toplanttstna katrlma hakkrnr haiz temsilciler arasrndan bo9 bulunan denetqiliklere
Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{r taraflndan atama yaprllr.
Yukandaki atama ve yedekleri gafrrlmasr iglemleri, bu iglemi do{uran olaydan itibaren her
h6luk6r bir aylrk sure iginde yerine getirilir.

Atama ile gelenler, yerine atandtklarr uyelerin suresini tamamrar.
Yeni segilen denetgilerin seqimlerr tasdik edilinceye kadar; eski denetgilerin herhangr bir
sebeple gorevleri sona ermedikge, gorevleri devam eder.
Denetgiler yeniden segilebili rler.

C-Atama Yolu ile Giirevlendirilen Denetgiler
Tartm ve Koyiglert Bakanlr!tnca bir denetqi atanrr. Bakanllkqa atanan denetginin yuksek
okul mezunu olmasr sarttrr.
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Gorevden alrnmalarrnda atamalarrndaki usul ve esaslar uygulanrr.

Denetgileri n Giirevleri
Madde-31: Denetqileq Birli$in butun rglemlerrnr genel kurul adrna denetler, bil6nqo,
gelir-gider farktnt inceleyerek, yrllrk faaliyet sonucunu bir raporla genel kurula sunarlar.
Denetgiler, Birlik iglemlerinde tespit edecekleri yolsuzluklarr ve usulsuzlukleri bir raporla
Merkez Birli{i yonetim kurulu bagkanlrfrna bildirmek ve ilk genel kurula sunmak
mecburiyetindedirler. Yolsuzluklan ve usulsuzluklen zamanrnda bildiren denetqiler
sorumluluktan kurtulur. Ayrtca, denetgiler duzenleyeceklerr raporlarrnr uqer aylrk donemler
halinde Merkez Birli{i yonetim kuruluna bildirrrler.

Denetgiler, ydnetim kurulu toplantrlarrna

ve

muzakerelerine katrlabilirler. Ancak, oy

ku llana mazlar.

Denetgili$in Sona Ermesi
Madde-32: Denetcilerin
a-Istifa etmeleri,
b-Tecil sebepleri harig, kooperatiflerrne olan kredi ve/veya pay borqlarrnr, vadeyr takip
eden en gok 6 ay iginde odememeleri,
c-Denetgili!e segilmeye mani h6llerin uyede bulundu{unun sonradan anlagrlmasr veya
:

seqilme gartlarrndan birini kaybetmelerr,
d-Gorevlerine son verilmesi,
e-Kooperatif ortaklrf rndan grkmrg veya qrkarrlmlg olmasl,

Hallerinde uyelikleri sona erer ve bu durum kendilerine yazllr olarak brldirilir.

Denetgilerin Ortaklrk iglemleri Drgrnda Yapacaklarr igler
Madde-33: Denetgilerin, ortak oldu{u kooperatifle olan ortaklrk iglemleri drgrnda kalan
konular hakktnda kooperatif, bolge ve Merkez Birli{i ile yapacaklarr sozlegmeler, onceden
Merkez Birli{i yonetim kurulunu n tasdi kr nden geqmedikge hu ku msuzdur.
Denetgiler igin Giirev Yasajr ve Verilecek Ucret
Madde-34: Merkez Birli$i denetEilerine ucret veya huzur hakkr olarak, yururlLikte olan
brut asgari ucretin 4 katr net aylrk olarak odenir.
Merkez Birligi denetqilerine odenecek yurt igr ve yurt drgr harcrrah genel kurulca tesprt
ed ilir.

Merkez Birli{i denetgileri, tartm kredi kooperatifleri ve birliklerinin igletme ve igtirakleriyle
bunlartn personelince kurulan vakrf veya derneklerde bu kuruluglarr temsilen yonetim
veya denetim kurulu tiyesi veya personeli olarak herhangi bir gorev alamazlar.

Genel Miidiirliik
Madde-35: Merkez Birli{i genel mudurluQu; genel mudur, genel mudur yardrmcrlarr ve
baglr birimlerden tegekkul eder.

Birli{in igleri Kanun, anasozlegme, di{er mevzuat ile genel kurul ve yonetim kurulu
kararlarrna uygun olarak Genel Mudurluk tarafrndan yUrutulur.
Genel mudurun izinli ve yurtdrgrna grktr{r zamanlarda kendisini aynr yetki ve sorumlulukla
temsil etmek uzere genel mUdur yardrmcrlarrndan birini, bununda mumkun olmamasr
h6linde Merkez Birli{i adtna imza koymaya yetkililerden g6rev unvanr en yuksek
olanlardan birini vekil brrakrr.

ll

Genel Mtidurlugun gdrev, yetkr ve sorumluluklarr ile galrgma esaslarr idarenin teklifi
uzerine Merkez BirliQi ydnetim kurulu kararr ile belirlenir.
Genel mUdur ve di$er personel kendr kusurlarrndan rleri gelen zararlardan dolayr, Merkez
Birligi yonetim kuruluna kargr sorumludurlar.

Temsil ve imza Yetkisi
Madde-36: Merkez BirliIini, idare ve yargr organlarr rle uguncu gahrslara kargr yonetim
kurulu temsil eder. Yonetim kurulu bu yetkrlerinden uygun goreceklerini genel mudUr ve
astlarrna devredebi lir.
Merkez Birli{ini taahhut alttna koyabilmek rqin Tirrkiye Tarrm Kredi Kooperatifleri Merkez
BirliQi unvanr alttnda birisr birinci derecede olmak uzere yetkili iki personelin mugterek
imzalarr garttrr.

Merkez Birli{i adtna imzaya yetkili kimselerin adlarr
Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

ve imza ornekleri notere tasdik,

Personelin 6zliik igleri
Madde-37: Merkez BirliQi genel muduru ve genel mudiir yardrmcrlarr, Merkez Birli{i
yonetim kurulu taraftndan atanrr. Merkez Birli{i'nde tmzaya yetkili di{er personel genel
mudurun teklifi, Merkez Birligi yonetim kurulunun onayr ile belirlenir.0zlLik haklarr Merkez
Birli$i yonetim kurulunca tespit edilir.
Genel mudur ve yardtmctlartnrn, en az dort yrl yuksek ofrenim yapmtg, Kamu kurum ve
kuruluglartnda veya tartm kredi kooperatifleri ve birlikleri tegkil6tr ile tarrm kredi
kooperatiflerinin faaliyet alant ile ilgili benzer bir kurulugta en az sekiz yrl qalrgmrg otmalarr
9a rttr r.

Gorevden alrnmalarda tayinlerdeki usul ve esaslar uygulanrr.

Kooperatifle; bolge birlikleri ve Merkez Birligi personelinin tayin, nakil, terfi , tmzaya
yetkili ktltnmast,mukafatlandtrtlmasr, cezalandrrrlmasr, gorevden qlkarrlmasr ve di!er ozluk
igleri Merkez Birli{i y6netim kurulunca kabul edilip Genel kurulun tasdiki ile yururlu{e
g i ren yonetmelikle duzenlenir.

Yiinetim Kurulu Uyelerinin Hukuki Sorumlulu!u
Madde-38: Yonetim kurulu, alaca!r kararlarda ve iglerin yurutulmesinde, bu
anasozlegmenin Yonetim kurulunun gorev ve yetkileri baglrkll maddesine, KanLtn,
anasozlegme, Yonetmelik ve di{er mevzuat hukumleri ile genel kurul kararlarrna uygun
hareket etmek mecburiyetindedir.

Yonetim kurulu, bu anasozlegmenin yonetim kurulunun gorev

ve yetkileri

bagllklr

maddesinde belirtilen Merkez BirliQi'nin rglerrnin amaca uygun olarak yurutulmesinden ve
Birli{in mallarr ile paralarrnrn korunmasrndan sorumludur.

Yonetim kurulu uyeleri, gorev yaptrklarr doneme iligkin olarak gorevleri sona ermrg olsa
dahi, Kanun, anasozlegme, YOnetmelik ve di!er mevzuat hrikumlerine ayktrr
davrantglardan ve yaptrklarr yolsuzluk, usulsuz iglemler ve ihmallerinden muteselsilen
sorumludurlar.
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Yiinetim Kurulu Uyeleri ile Personelin Cezai Sorumlulu$u (Def i9ikz24/O5/ 2016-

L553-72A sayrlr bakanlrk oluru)
Madde-39: Yonetim kurulu uyeleri ile Birlik personeli suE tegkil eden fiil ve
hareketlerinden ve 6zellikle BirliQin para ve mallan, bil6nqo, tutanak, rapor ve bagka
evrak, defter ve belgeleri uzerinde igledikleri suElardan dolayr kamu gorevlisi gibi ceza
gortirler.

Denetgilerin Hukuki Sorumlulu!u (DeS-gik L2/1-O/2OO9-34 sayrlr bakanlrk oluru)
Madde-4O: DenetEiler, kanun veya bu anasozlegme ile kendilerrne yukletilen gorevlerrnl
hig veya gereQi gibi yapmamalarrndan dogan zararlardan dolayr kusursuz olduklarrnr ispat
etmedikqe mUteselsilen soru mludurla r.

Yiinetim Kurulu Uyeleri ile Denetgilerin ve Birlik Personelinin Giirevlerine Son
Verilmesi
Madde-41: Merkez Birli{i taraftndan yaptrrrlacak inceleme ve sorugturma sonuqlarrna
gore, suE igledikleri veya kusurlu olduklarr anlagrlan ve gorevden alrnmalarr uygun
gorulen Merkez BirliIi personelinin gorevine Merkez Birli{i yonetim kurulunca son verilir.
Haklarrnda mahk0miyet kararr verilen Merkez Birlili yonetim kurulu uyelerinin gorevlerine
Merkez Birli{i yonetim kurulunca, Merkez Birli{i yonetrm kurulu uyelerinin ekseriyeti
kaybetmesi h6linde, Tarrm ve Koyrgleri Bakanlrglnca son verilir.

Gorevleri ile ilgili olarak sug igledikleri anlagrlan ve bu fiilleri nedeniyle haklarrnda yargr
mercilerince mahk0miyet kararr verilen Merkez Birli{i denetgilerrnin gorevlerine Tarrm ve
Koyigleri BakanlrQrnca son verilir.
Merkez Birli{i personelinin gorevden alrnmalannda atamalardaki usul ve esaslara uyulur.

ve esaslar Merkez Birli$i yonetrm
kurulunca kabul edilip Merkez BirliQi genel kurulunca tasdik edilen yonetmelikle
duzenlenir. Kooperatif personelinin 19 Kanunu rle Borglar Kanunu hukumlerine gdre
Personelin gorevine son verilmesine rligkrn usul

gorevlerine son verilmesi h6lleri saklrdrr.
Srr Saklama Yii kiim lai lai6 ii
Madde-42: Merkez Birliii yonetim kurulu uyeleri ile denetgilerr ve personeli, mevduat
sahiplerinin mevduat durumlarrna ait bilgilerle Birlik, kooperatif ve ortaklar yonunden
aqrklanmasr mahsurlu olan hususlar hakktnda bilqi verilecek kanuni merciler harrc
bagkalarrna bilgi veremezler.

Siyasi Faaliyet Yasaf r
Madde-43: Merkez BirliQi'nin toplantrlarrnda sryasi faaliyet yaprlamaz. Merkez Birli$i
faaliyetleri siyasi amaqlara alet edilemez. Merkez Birli{i siyasi partilerden veya onlara
ba!lr tegekkullerden her ne suret ve gekilde olursa olsun maddi yardrm kabul edemez ve
onlara maddi yardrmda da bulunamaz.

Finansma n Kaynakla n ( DeS i gik':L2 / tO / 2OO9-34 saylh bakan lrk oluru )
Madde-44: Kooperatifler, bolge birlikleri ve Merkez Birli{i'nin her turlu kredi ihtiyaglarr
yurt iqi banka, finans veya kredi kuruluglarr ile 1581 Sayrlr Kanun'un 3. maddesine gore
kurulacak veya igtirak edilecek bankaca kargrlanrr. Merkez Birli{i, kooperatif ve bolge
birliklerinin finansman ihtiyaqlarrnr kargrlamak uzere tahvil qlkarabilir.
Merkez Birli{i, kullanmadr$r kaynaklarrnr kooperatif ve bolge birliklerine ikraz eder.
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Mevduatla Ilgili Htikiimler
Madde-45: Merkez Birli{i, mevduat kabulune yetkrli krlrnacak kooperatif, bolge birli{i ve
gubelerini tespit ederek, Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{r kanall ile Maliye Bakanlr!r ve Hazine
Mustegarlr{t'ndan gerekli musaadeyr alrr. Toplanacak mevduatt kullanma yetkrsi Merkez
Birli{i yonetim kuruluna aittir.
Toplanacak mevduat Merkez Birli{i ile Bankalar Kanunu'nun teminatr altrndadrr.
Kooperatif, bolge birlikleri ve gubelerince dUzenlenecek aylrk mevduat cetveli ile ug aylrk
ve ytlltk hesap ozetleri Merkez Birli{i yonetim kurulunca birlegtirilerek Bankalar
Kanunu'nda belirtilen sureler iqerrsinde Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{r ve Maliye Bakanlr{r ile
T,C. Merkez Bankasr'na verilir.

Bankacrlrk ve Sigortacrlrk iglemleri
Madde-46: Merkez Birli{i yonetrm kurulu, bankacrlrk hizmeti ve srgorta acenteli!i
yapacak kooperatif, bolge birlikleri ve gubelerrne gerekli musaadeyr verir ve bu iglerin
uygulama esaslarrnr tespit eder.
Ayrrca Merkez Birli!i ydnetim kurulu, dahili sigorta fonu tesis edebilir.

Pazarlama

Madde-47: Merkez Birli!i yonetim kurulu, kooperatif ortaklarrnrn ve gerekti!rnde di$er
ureticilerin mahsulleri ile el sanatlarrnrn geligtirilmesi ve deQerlendirilmesi ile ilgilr

faaliyetlerde de bulunur. De{erlendirilecek mahsul ile el sanatr urunleri cins ve pazarlama
esaslartnt tespit eder. Bakanlar kurulunca gorevlendirilmesi h6linde, destekleme alrmlarr
ile ilgili faaliyetleri de yurutur.
Merkez BirliQi, Devletqe kooperatiflere verilen desteklerden yararlanrr.

Yedek Akge, Fevkal6de Yedek Akge
Madde-48: Merkez BirliQi tahsili imkansrz alacaklarrnr ve kargrlrksrz kalan borqlarrnr ve
bil6nqo zararlartnt kapatmak uzere gelir - grder musbet farkrndan en az o/o lO oranrnda
kanuni yedek akge, o/o 5 oranrnda fevkal6de yedek akge aylrmak mecburiyetindedir.

Bu amagla ayrtlan yedek akqe kargrlrklarr gerektiQrnde, kooperatif, bolge birlikleri
Merkez Birli{i anasozlegmesinde yazrlr amaqlarrn tahakkuku rqin kullanllabilir.

ve

Destek Fonu(DeliSik:13/ tO / 2OL6-3O53 sayrlr bakantrk oluru)
Madde-49: Merkez BirliQi ortaklarrna, kooperatiflere ve kooperatif ortaklarrna ucuz kredi
kayna{r sa!lamak, mali yaprsr bozuk olan bolge birli{i ve Kooperatiflerin finansal
durumunu iyilegttrmek ve kurulug giderlerinr kargrlamak amacryla bir Destek Fonu tesis
ed ilir.

Bu fon; gelir - gider muspet farkrndan ayrrlan hrsseler ile Merkez Birli{i'ne yaprlan
ba{rglardan meydana gelir ve Merkez Birli!i Yonetim Kurulunca tesprt edilecek esaslara
gore kullandrnlrr."

Yatrrlm ve Geligtirme Fonu
Madde-50: Merkez BirliQi yonetim kurulu, kooperatif ve bolge birliklerinin 1581 Sayrlr
Kanun ile bunu tadil ve ekleri hukumlerrne ve kooperatifqilik ilkelerine uygun olarak
geligmelerinin sa$lanmasr igin bir Yatrrrm ve Geligtrrme Fonu tesis eder.
Bu fon; kooperatif, bolge birlikleri ve Merkez Birli{i'nin gelir - gider muspet farklarrndan
aynlan o/o10'lardan meydana gelir ve hazrrlanacak yonetmelikte belirtilen esaslar
dahilinde kullanrlrr.

Tasfiye Fonu
Madde-51: Tasfiye edilen veya birlegen kooperatiflerin ve bolge birliklerinin kargrlrksrz
kalan borglartnt kapatmak uzere bu kuruluglarrn yrllrk gelir-gider muspet farklarrndan
ayrrlacak

o/o

5'lerden tegekkUl eden bir Tasfiye Fonu tesis edilir.
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Yedek Akge Kargrlrk ve Fonlann Geri Verilemeyece$i
Madde-52: Kooperatif ve bolge birliklerinin, yedek akge kargrlrk
herhangi bir haklarr yoktur.

ve fonlar uzerinde

Gelir-Gider Farklarrnrn Hesaplanmast ve Daf rtrmt
Madde-53: Birli{in, ortaklarla ve ortak olmayanlarla yaptrgr iglemlerden elde etti!i gelrrgider farklan ayn ayrr hesaplanlr.
Ancak, ortaklarla yaprlan iglemlerden do{an gelir-gider farklarr Merkez
kurulunca tespit edilecek esaslara gore ayrr ayrr hesap edilebilir.

Birli{i yonetlm

Bi16nqo yrlr sonunda do{an muspet veya menfi gelir-grder farklarr bil6nqonun genel
kurulca kabul ve zabttlartn tasdikinden sonra a9a{rda yazrlr esaslara gore da$ltrlrr:

A-Ortaklarla Yaprlan iglemler
1

)

Gelir-Gider Musbet Farkr

a- o/o 30'u Yedek AkEeye,
b- o/o 5'i Fevkalade Yedek Akqeye,
c- o/o 10'u Destek Fonuna,
d- o/o 10'u Yatrrrm ve Geligtirme Fonuna,
e- o/o 5'i Tasfiye Fonuna,

f-

o/o

40'r

Risturn.

Avrr lrr.

Bolge birlikleri iqin ayrtlan ve genel kurulca bolge birliklerine da{rtrlmasrna karar verilen
risturn, Merkez Birli!r yonetim kurulunca tespit edilecek esaslara gore da{rtrlrr.

2 ) Gelir-Gider Menfi Farkr
Gelir-gider menfi farkr; yedek akqe, fevkalade yedek akqe ve fonlardan kapatrlrr. Bunun
yetmemesi halinde zarar sonraki yrllara devredilebilir veya Merkez Birli!i genel kurulunca
belirlenecek esaslara gore bolge birliklerinden istenecek ek odemelerle kapatrlrr.
B- Ortak Olmayanlarla Yapllan iglemler
Ortak olmayanlarla yaprlan iglemlerden do{an gelir-gider musbet farklarr, ortaklara intikal
ettirilmeyerek ayrt bir hesapta toplanrr. Menfi farklar ise, bu hesaptan kapatrlrr.

Teftig ve Denetim
Madde-54: Merkez Birli!i, Tarrm ve Koyrgleri Bakanlr{r'nrn teftig ve denetimine t6bidir.
Merkez Birli{i, Tartm ve Koyigleri Bakanlr{r'nrn yapaca{r teftig ve denetimleri sonucuna
Kanun ve anasozlegmelerdeki gorevlerr ile ilgili ortaya qrkacak eksiklikler konusunda
verece{i talimatlara uymak zorundadrr.

Muafiyetler
Madde-55: 18.04.1972Tarih ve 1581 Sayrlr Kanunun 19. maddesi gere{ince:
A-Merkez Birli!i, kurumlal gider, gayrimenkul artrgr, rntikal ve diier vergilerden ve icra
makamlart, resmi daireler ve mahkemeler nezdinde yapacaklarr takip ve tahsillerle
agacaklart tazminat davalarr ile ilgilr, her nev'i talep, tebli{ ve kararlar, her turlu masraf,
vergi, resim ve harElardan,
B-Merkez Birli{i'nin sermaye ve yedek akqesi ile tagrnmaz mallan ve bunlann gelirlerr
butL-in vergi, resim ve harqtan,
(l-Merkez tlirligi'nin lapacafr kredi iglcrinc iligkin btitlur scnet. belge. kagrt. clelicr vc hcsa;r
Ozctlcri. ta$lnrraz tnallara ait ipotr'k \e tafmrr nrallara ait rehin iqlcrrleri. r,ckalctnunrelcr.
taahhiitnamelcr vesair evrak blitLin resint re harqtan.
I)-Mcrkcz tlirligi'nin temin cdeccgi kredilcr \ c bLrnlara ili,skin l.('. Merkcz Bankasr
nezclinc'leki reeskont ntuanreleleri br"r i;;lenrlere' ait btitLin senet. belgc \ e r ekilctnanre.
taahhiitnaure lesair er"rak gidcr re diger rcrgilcrlc bLitiin lcsinr re harq:tan.
M

uaftr r.
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Tartm kredi kooperatifleri ve birliklerinin birbirleri ve ortaklarr ile ilgili tarrmsal girdi temini
ve urunlerin deQerlendirilmesr amacryla yapacaklarr her turlu muamele satrg amaElr satrg
olarak deQerlendirilemez. Bu iglemler, ortaklar arast muamele sayrlrr.
Merkez Birli!i'nin ortak dtgr iglemlerden elde edece{i gelir-gider farklan ayrr bir hesapta
takip ve tespit edilerek vergilendirilir.

Birlikge noterlere tasdik ettirilecek defterlerle belgelerden yalnrz noter ucreti alrnrr, harE
alrnmaz.

Kanun ve Anasiizlegmelerde Agrklrk Olmayan h6ller
Madde-56: 1581 Sayrlr Kanun, ek ve de$igiklikleri ile bu Kanun'a gore duzenlenen
anasozlegmelerde agtkltk bulunmayan hususlar iEin 1163 Sayrlr Kooperatifler Kanunu
hukumleri uygulanrr.

BirliSin DaSrlmasr
Madde-57: Birli{in da$rlma h6llerr

agaQrda belirtllmigtrr:
a-Ortak bolge birligi sayrsrnrn begten aga!r dugmesi,
b-Genel kurul tarafrndan fesih kararr alrnmasr,
c-Iflasrn agrlmasr,
d-Kanunlarda ongorulen di{er hallerde Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{r'nrn mahkemeden
fesih kararr almasr.

(b) frkrastnrn uygulanabilmesi iqin Tarrm ve Koyrgleri Bakanlr{r'nrn tasdiki garttrr.

Tasfiye Kurulunun Tayini
Madde-58: Dafrlma h6llerinin tahakkuku, yetkilr organ ve kuruluglarca gerekli kararlarrn
alrnmasrnr muteakip Merkez Birli{i, Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{r ve genel kurul tarafrndan
seqilecek birer kigiden tegekkul eden bir kurul tasfiye iglerini yurutur.

Genel kurul taraftndan seEilen tasfiye kurulu uyesinin, herhangi bir sebeple rgten
aynlmast h6linde yerine rlk genel kurulda yenrsi seqilip rge baglayrncaya kadar, Tarrm ve
Koyigleri BakanlrQrnca tayin yaprlrr.
Tasfiye Kurulunun Giirevleri
Madde-59: Tasfiye kurulu agagrdaki gorevleri yapar:
a-ige bagladr{r gunden itibaren ifl6stan gayri hallerde da{rlmayr ticaret siciline tescil ve
en gok birer hafta ara tle Ug defa ilan ettirir, Ilana Birlrk alacaklrlannrn belgeleri ile beraber
en geq bir ytl iqinde mt-iracaat etmeleri luzumu yaultr. Bu muddetin baglangrcr uquncu ilan
tarihidir.

b-Goreve bagladt{t zaman, evvelce yaprlmrg iglerrn sonucunu, BirliQin varlr!rnr,
alacaklartnt, borglartnr inceleyerek, buna gore envanter defterleri ile tasfiye aErlrg
bil6nEosunu genel kurulun tasdikrne sunar. Bi16nqonun bir suretini Tarrm ve Koyigleri
Bakanlr$r'na verir.

c-Tasfiyenin devamr muddetrnce yonetim kurulunun yerine geqer. Ancak, Merkez Birlili
adtna tasfiye iglemleri ile ilgili olmayan yeni sorumluluklar altlna giremez. Akslne
davranlglardan tasfiye kurulu uyelen muteselsilen sorumludurlar. Merkez Birli{i adrna
imza atarken Birligin tasfiye durumunda bulundu{unun yazrlmasr lazrmdrr.
g-Merkez BirliQi'nin eskiden baglamrg olup da henuz bitirilmemig olan iglerrni tamamlar,
taahhutlerini yerine getirir, alacaklarrnr toplar, varlrklannr paraya qevirir.
d-Tasfiye h6linde ki Merkez Birli{i'nin tagrnrr ve tagrnmaz mallarrnr duruma gdre aErk
artrrma veya pazarlrkla satabilir.
e-Merkez Birli{i'nin tasfiye iglerini ayrrntrlarryla gosterir bir tasfiye defteri tutar.
f-Tasfiye igleri bitinceye kadar, her yrl sonunda, yrllrk bilanqoyu, faaliyet raporunu hazrrlar
ve genel kurulu toplantrya qa{rrrr.
ttt

g-Tasfiye iglerinin bitiminde, tasfiye kapanrg brlanqosunu qrkarrr ve bunu toplantrya
qa{rraca{r son genel kurulun tasdikrne sunar,
h-Tasfiye bil6ngosuna 96re, Birli{in varlrklarr borglanndan fazla grktr{r takdirde, bu
fazlaltQt odemig olduklarr sermaye payr oranrnda bolge birliklerine daf rtrr.
r-Tasfiye kapanrg bilanqosunun bir nushasrnr genel kurulca tasdik edildikten sonra, Tarrm
ve Koyigleri Bakanlrir'na verir.
Tasfiye Stiresi
Madde-6O: Tasfiye iglemlerinin Turk Trcaret Kanunu hukumlerine gore yaprlacak uquncu
il6n tarihinden baglamak uzere, brr yrl rqrnde bitrrilmesr gereklidir. Tasfiye bu sure rginde
bitirilmedi$i takdirde Tartm ve Kdyiglerr Bakanlrgr'nrn musaadesiyle uzatrlabilir.

Tasfiye Kurulu Uyelerine Verilecek Ucret
Madde-61: Tasfiye kurulu uyelerine Tarrm ve Koyigleri Bakanlr{rnca
miktarlarda ucret verilebili

belirlenecek

r.

Uygulanmayacak HUki.imler
Madde-62:1581 Sayrlr Kanun'un 21. maddesinde sayrlan ve hiilen yUrurlukte bulunan
Kanun hukumlerine gore iglem yaprlrr.

Bildirim ve Ytirtirltik
Madde-63: Anasozlegme de{igiklikleri, yururluk aqlsrndan tescil ve rlana tabidir.
Anasozlegme, 1581 Sayrlr Kanun'un 3612 Sayrlr Kanun'la deiisik 7. maddesrne gore ilgili
kuruluglartn da gorugunu alarak Tarrm ve Koyrglerr Bakanlrlrnca hazrrlanrr. De$igrklikler
de aynr usule t6bidir.
Yaptlan deQigiklikler, Tarrm ve Koyiglerr Bakanlr!r'nrn tasdik tarihi itibariyle yurtrrlu$e girer
ve bir ay iqinde ticaret sicili memurlu!una bildirilir.

Gegici Madde-1:1581 Sayrlr Kanun'a gore kurulmug bulunan Turkiye Tarrm Kredi
Kooperatifleri Merkez BrrliQi'ne art bu anasozlegme; 1581 Sayrlr Kanun'un 3223 Sayrlr
Kanun'la de!igik 7. maddesiyle 5330 Sayrlr Kanun hukumlerine uygun olarak Tarrm ve
Koyigleri Bakanlr! nca hazr rlanmrgtr
r

r.

Gegici Madde-2: Turkiye Tarrm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli{r, Tarrm ve Koyrgleri
Bakanlt!t'nn L2/O4/2005 tarih ve 19 sayrlr onayr ile kabul edilen bu anasozlegmeye
gdre intibak etmig sayrlrr.

Gegici Madde-3: T.C. Tartm ve Koyiglerr Bakanlr{r" ifadesi "T.C. Grda, Tarrm
Hayvancr I k BakanIr!r" olara k de{ igtiriImrgti
r

ve

r.

Gegici Madde-4: Anasozlegmenin 24. Maddesrnrn (V) bendinde yaprlan deQigikli{in
yururluluk tarihi 01/0 L/2076'dr.

Turkiye Tartm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli{i Ornek Anasozlegmesi; ... sayfada 63 asrl
4 geqici maddeden ibaret olup uygulamaya konulmasr hususunun tasviplerinize arz
ederi m.
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