KOOPERATİF YENİ KAYIT
Kooperatif esas sözleşmeleri müdürlüğümüz tarafından kurucu üyelerin imzalarının alınması
suretiyle müdürlüğümüz tarafından onaylanmaktadır.Onaylanan esas sözleşmenin İl
müdürlüğünden izni alındıktan sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.
Gerekli belgeler













Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi
Ticaret sicili yönetmeliği 24.maddeye göre düzenlenmiş Taahhütname
Kooperatif yetkililerinin şirket unvanı adı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünden
düzenlenmiş imza beyanları
Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış onaylı ana sözleşme
İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı
Kooperatif yeönetim kurulu ve kurucuların kimlik fotokopisi ve yerleşim yeri belgeleri
Tasdik edilecek sayfa numarası verilmiş tüm defterler (Defter Tasdikleri Sicil
Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.)
Vergi dairesinden yatırılması gerekli olan damga pulu harcı
Kooperatif kuruluş başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

KOOPRERATİF ADRES DEĞİŞİKLİĞİ







Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı Yönetim kurulu kararı
Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

KOOPERATİF OLAĞAN GENEL KURULU








Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Gündemi oluşturan noter onaylı Yönetim kurulu kararı
Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazirun cetveli
Yönetim kurulu seçimi var ise görev taksimi ve şirketin temsilinin ne şekilde olacağına
dair Noter Onaylı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Kararı
Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Sicili
Müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet



asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep
numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)
Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

ÖNEMLİ NOTLAR
 Görev Dağılımı kararında yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı
uyrukluların vergi numaraları) belirtilmelidir.
 Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır.
 Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

KOOPERATİF ANA SÖZLEŞME TADİLİ










Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı
Noter onaylı genel kurul kararı
Noter onaylı gündemi oluşturan yönetim kurulu kararı
Hazır Bulunanlar Listesi
Bakanlık temsilcisi atama yazısı
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır

KOOPERATİF TASFİYE BAŞLANGIÇ










Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı yönetim kurulu kararı ve genel kurul kararı
Hazirun cetveli
Tasfiye memurunun “Tasfiye Memuru ” ünvan ile şirket unvanı altında Ticaret
Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi
size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek
çıkartabilirsiniz.)
Bakanlık temsilcisi atama yazısı
Alacaklılara çağrı ilanı(Tasfiye üçlük ilan)
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR



Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin
Türkiye’de bulunması şarttır
Tüm belgeler bir asıl bir fotokopi olarak müdürlüğümüze sunulmalıdır

KOOPERATİF TASFİYE SONU







Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
Oda Sicili Müdürlüğü dilekçe
Noter onaylı yönetim kurulu kararı ve genel kurul kararı
Hazirun cetveli
Bakanlık temsilcisi atama yazısı
Tescil başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

