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Tavuk üre�ciliğine gönül vermiş değerli 
arkadaşlarım,

Sizlerle buluşmayı arzuladığım yazının başlığında 
“Tavuk Üre�ciliğine Gönül Vermiş” ibaresini 
kullandım. Zira sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi 
günümüz şartlarında yap�ğımız iş ancak gönül 
v e r e r e k  y a p ı l a c a k  b i r  i ş . 
S e k t ö r ü m ü z d e  y a ş a n a n 
gelişmelerin bizi ge�rdiği nokta; 
� c a r i  i ş l e t m e n i n  k a r l ı l ı k 
hedefinden uzak laş�rarak; 
günümüz şart larında tavuk 
üre�ciliği yapma durumudur. 

Bizler öncelikle sektörümüzün 
sorunlar ın ı  çözebi lmesin in 
yolunun, üre�ci, entegre, çalışan, 
kamu ve ilgili tüm kesimlerin 
ahenkl i  b i r  i şb i r l iğ i  i ç inde 
çalışması ve organizasyonun 
“ K a z a n - K a z a n ”  i l k e s i  i l e 
taraflardan her birinin karlılığı üzerine 
kurulabilmesi için kurulması adına büyük çaba 
harcadığımız Birlik yapısı ile gerçekleşebileceği 
konusunda mutabık kaldık. 

Üre�ci Birliğimiz hiç kuşku yok ki tavuk üre�minin 
tüke�cinin sofrasına ulaşıncaya kadar geçen 
süreçteki herkesin dolayısı ile sektörümüzün 
bütünün faydasına olacak�r. 

Ben öncelikle siz değerli üre�ci arkadaşlarıma 
teşekkür etmek is�yorum. Bugüne kadar farklı 
yapılar ve organizasyonlarda katkı yapanlara, 
bireysel çabaları ile destek olanlara ve nihaye�nde 
BİKÜB Balıkesir ili Kanatlı Hayvan E� Üre�ci 
Birliği'nin kurulması adına taşın al�na gövdelerini 
koyarak kurucu olan üre�cilerimize, bürokra�k 
işlemlerin gerçekleşmesi aşamasında büyük gayret 
gösteren arkadaşlarımıza sizlerin adına gönlümün 
en derin hisleri ile teşekkür ederek şükranlarımı 
sunuyorum. 

BİKÜB Balıkesir ili Kanatlı Hayvan E� Üre�ci Birliği 
kuruluş amaçlarını mutlaka gerçekleş�recek�r. 

Birliğimiz kuruluş aşamasının tamamlanması ile 
birlikte bizleri yakından ilgilendiren konular 
üzerinde çalışmalarına başlayacak�r. Zaten “Tavuk 
Üre�ciliği” sektörünün sorunların çözümüne 
yönelik yapılması gereken ulusal ve mevzuatsal 
çalışmaların da yapısı gereği merkezi Balıkesir 
olmalıdır. Balıkesir İli Birliği sektör sorunlarının 

çözümünde devreye girerek önemli 
k a z a n ı m l a r a  i m z a  a t a b i l e c e k 
konumdadır. 

Üre�m sürecinde ağır maliyetlere 
maruz kalıyoruz. Bunlardan biri elektrik 
e n e r j i s i .  S a y ı n  B a k a n ı m ı z ı n 
a ç ı k l a m a l a r ı n d a n  b u  k o n u d a 
s e k t ö r ü m ü z e  i n d i r i m  g e l e c e ğ i 
anlaşılıyor. Bu konunun takipçisi, 
ısrarcısı ve nihaye�nde gerçekleşmesine 
vesile olanlarından olacağız. 

Kümeslerimizi ısıtma sürecimiz hep 
sorunlu ve maliyetli. Bu konuda özel 
çalışmalarımız olacak. Bunlardan biri 

toplu ve daha ucuza mal etmek. Lakin asıl 
önemlisi tavukların a�kları ile birlikte altlıklarının; 
yakıt sorunu yaşayan ülkemizde heba edilmemesi 
gereken bir kaynak olduğunun en üst yetkililere 
anla�lmasıdır.  Altl ıkları  mutlaka enerjiye 
dönüştürmeliyiz. Bu konuda çevre mevzua� ve 
emisyon değer ler in in  aş ı lmas ı  ve  kabul 
süreçlerinde; sektörümüzün devle�mizin de 
katkısı ile zorlu bu süreci Birlik çalışması ile 
aşabileceğine inanıyorum.   

Bakıcı bulmak ve bakıcıların eği�mi konusu ise 
faaliyete başladığımız ilk günden beri başımızı 
ağır�yor. Bu alanda Birliğimizin ilk faaliyete 
göstereceği alanlardan olacak�r. 

Birlikte yol alacağımız ve çözüme kavuşturacağımız 
pek çok sorunumuz var. BİKÜB Balıkesir ili Kanatlı 
Hayvan E� Üre�c i  B i r l iğ i 'n in  etra�ndan 
kenetlendiğimiz ve tek yürek olduğumuz sürece 
sorunlarımızın çözüme kavuşacağı mutlak�r. Her 
birinize sevgi ve selamlarımı ile�r, bol kazançlı, 
bereketli günler dilerim. 

Raşit DOKUZ
Kurucu Birlik Başkanı



AY V   H A  I  N  L    ET    TA   İ N    Ü A   R K    E İ  T L   İİ    C  R İ İ    B S   İE   R K  L I  İ  L  Ğ  A  İ B                                                        

 BİKÜB Balıkes�r �l� Kanatlı Hayvan Et� Üret�c� B�rl�ğ� Mevzuat K�tapçığı

Sayfa 2

BİKÜB TÜZÜĞÜ
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 Balıkes�r �l� Kares�, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvr�nd�, Manyas, 
Savaştepe, Sındırgı, Susurluk,  B�gad�ç, Edrem�t, Burhan�ye �lçeler� Kanatlı Hayvan Et� 

Üret�c�ler� B�rl�ğ�
TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

KURULUŞ
MADDE 1-Bu tüzük hükümler�n� kabul ederek b�rl�ğe g�ren ve g�recek olan gerçek veya tüzel k�ş�ler arasında 
Balıkes�r �l� Kares�, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvr�nd�, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, 
Susurluk,  B�gad�ç, Edrem�t, Burhan�ye �lçeler� kanatlı hayvan et� üret�c�ler� b�rl�ğ� kurulmuştur.
B�rl�ğ�n merkez� Kares� Balıkes�r d�r.  

ÇALIŞMA ALANI
MADDE 2-  Balıkes�r �l� Kares�, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvr�nd�, Manyas, Savaştepe, 
Sındırgı, Susurluk,  B�gad�ç, , Edrem�t, Burhan�ye �lçeler�.

AMAÇ 
MADDE 3-  Kanatlı hayvan et� üret�c�ler�n�n b�r araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üret�c� B�rl�kler� Kanununda 
öngörülen kanatlı hayvan et� üret�m�n� talebe göre planlamak,  ürünün kal�tes�n� denetlemek ve �y�leşt�rmek, 
b�rl�k aracılığıyla pazara geçerl� norm ve standartlara uygun ürün pazarlamak,   ulusal ve uluslar arası ölçekte 
pazarlama gücünü arttırıcı tedb�rler almaktır.

ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 4- B�rl�k aşağıdak� konularda faal�yet göster�r.
a) Üyeler�n ürett�kler� ürünlerle �lg�l� p�yasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
b) Üyeler�n�n ürett�ğ� ürünlere pazar bulmak,  pazar arzını düzenlemek.
c)Üyeler�ne üret�m tekn�kler�, hasat, depolama, paketleme konularında tekn�k destek sağlamak.
d) Üyeler�ne g�rd� tem�n�nde yönlend�r�c� yardımlarda bulunmak.
e) İç pazara ve �hracata uygun çeş�tler�n üret�lmes�n� sağlamak.
f)Eğ�t�m ve buna �l�şk�n sert�fika vermek, yayım h�zmet� vermek, danışman h�zmet� sağlamak.
g)Ürün kal�tes�n� �y�leşt�r�c� tedb�rler almak ve ürün standartlarını uygulamak.
h)Ç�ftl�k düzey�nde yapılan tarımsal uygulamaları �zlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.
�) Paket ve ambalajlarla �lg�l� standartların uygulanmasını sağlamak.
j)Üyeler� adına ürün depolanmasını sağlamak, gerekt�ğ�nde bu amaçla depo k�ralamak veya k�ralanmasına 
yardımcı olmak.
k) Ürünler�n tanıtımıyla �lg�l� faal�yetlerde bulunmak.
l) İlg�l� her türlü kaydı tutmak.
m)Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kabul ett�ğ� uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak p�yasa düzenlemeler�n�n 
gerekt�rd�ğ� görevler� yürütmek.
n)Sözleşmel� üret�m kapsamında, üyeler� adına örnek t�p sözleşmeler düzenlemek ve bununla �lg�l� faal�yetler� 
koord�ne etmek.  
o)B�rl�ğ�n çalışma konularıyla �lg�l� tes�sler yapmak ve/veya bankalardan �lg�l� kurum ve kuruluşlardan teşv�k ve 
h�be almak, bankalar �le üyeler leh�ne sözleşme �mzalamak.
p) Üyeler�n�n her türlü s�gorta h�zmetler�n�n sağlanmasında aracılık etmek.
r) Çalışma konularıyla �lg�l� ş�rket,  �kt�sad� �şletme kurmak, kurulmuş ş�rketlere �şt�rak etmek.
s) Çalışma konularıyla �lg�l� gazete, derg�, k�tap çıkarmak ve her türlü yayın faal�yetler�nde bulunmak ve 
gerekt�ğ�nde sem�ner, sempozyum, panel, konferans g�b� toplantılar düzenlemek.
ş)Çevre korumaya yönel�k olarak özell�kle su, toprak ve peyzaj kal�tes�n� koruyacak ve b�yoçeş�tl�l�ğ� muhafaza 



edecek üret�m uygulamaları ve tekn�kler� �le çevre dostu atık uygulamalarını yaygınlaştırıcı faal�yetlerde 
bulunmak.
t) Çalışma konularıyla �lg�l� k�ralama �şler� yapma ve satın alma �şlemler�n� yapmak.
u) B�rl�kle �lg�l� �ş ve �şlemlere �l�şk�n web s�tes�, merkez� otomasyon yazılımları yapmak veya yaptırmak.
                                                      
                                                              İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELİĞE KABUL

ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 5- Aşağıdak� şartlara ha�z ve bu şartları yer�ne get�ren meden� haklarını kullanma yeterl�l�ğe sah�p 
gerçek k�ş�lerle tüzel k�ş�ler b�rl�ğe üye olab�l�r. B�rl�ğe üye olab�lmek �ç�n aşağıdak� şartlar aranır.
a) Kanatlı hayvan et� üret�c�s� olmak ve pazara yönel�k üret�mde bulunmak,
b)Ürett�ğ� ürününü üret�c� b�rl�ğ� aracılığıyla pazarlamayı taahhüt etmek.
c) Ç�ftç� belges� sah�b� olmak.
d) Gerçek k�ş�ler bakımından on sek�z yaşını doldurmuş olmak.
e) Aynı ürün veya ürün grubunda başka b�r üret�c� b�rl�ğ�ne üye olmamak.
f) Kuruluşta bu tüzüğü �mzalamış olmak veya sonradan b�rl�ğe g�r�şte bu tüzük hükümler�n� bütün hak ve ödevler� 
�le b�rl�kte kabul ett�ğ�ne da�r b�r üyel�k d�lekçes� verm�ş olmak,

ÜYELİĞE KABUL
MADDE 6- Üyel�ğe alınmak �ç�n tüzük hükümler�n�n kabul ed�ld�ğ�n� gösteren b�r üyel�k d�lekçes� düzenleyerek 
yönet�m kurulu başkanlığına başvurmak gerek�r. Yönet�m kurulu,  g�r�ş �steğ�nde bulunanların tüzükte göster�len 
üyel�k şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak, uygun olanların kabul veya olmayanların redd� şekl�nde en 
çok 30 gün �çer�s�nde taleb� karara bağlar ve sonucu yazıyla başvuru sah�b�ne b�ld�r�r.  Başvurusu kabul ed�len 
üye, üye kayıt defter�ne kayded�l�r. 
G�r�ş a�datının peş�n ödenmes� �le üyel�ğe hak kazanılır. 
Tüzel k�ş�ler�n üyel�k başvurusunda yetk�l� organlarınca b�r tems�lc�n�n bel�rlenerek yetk�lend�r�lmes� gerek�r.
Üyel�k başvurusu kabul ed�lmeyen üret�c�ler�n kend�ler�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde Mahkemeye 
başvurma hakkı vardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYELERİN HAKLARI 
MADDE 7-B�rl�k üyeler�n�n hakları şunlardır:
a) Hak ve vec�belerde eş�tl�k,
b) Genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanma, 
c) Organlarına seç�lme, 
d) B�lg� ed�nme hakları vardır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ      
MADDE 8- B�rl�k üyeler�n�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Kanun, yönetmel�k ve tüzük hükümler�ne uymak,
b)B�rl�ğ�n çıkarlarına ve alınan kararlara aykırı davranışlarda bulunmamak, b�rl�ğ�n yapacağı h�zmetlere yardımcı 
olmak, 
c)Yüklend�ğ� g�r�ş a�datı ve yıllık üyel�k a�datları ve üyelere sağlanan b�rl�k faal�yetler�yle �lg�l� h�zmet payı veya 
ücretler� zamanında ödemek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 9- Her üye yazılı olarak b�ld�rmek kaydıyla, b�rl�kten çıkma hakkına sah�pt�r. B�rl�kten çıkan veya 
çıkarılan üye, üyel�kte bulunduğu süren�n a�datını ödemek zorundadır. Üyel�kten çıkma, üyen�n b�rl�ğe olan 
b�r�km�ş borçlarını ortadan kaldırmaz. 
 
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ  
MADDE 10 - Üyel�k aşağıdak� durumlarda düşer
 a) Tüzüğün 5. maddes�nde bel�rt�len üyel�k şartlarını y�t�rmek,
 b) Ölüm hal�,
 c) Hakkında ga�pl�k kararı olanlar.

Üyel�kten düşmek üyen�n b�rl�ğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Hayatta olması hal�nde kend�s�, üyen�n ölümü 
ve/veya ga�pl�k durumunda var�s veya var�sler� b�rl�ğe olan borçları altı ay �çer�s�nde ödemekle yükümlüdür. 
Üyel�kten düşme, b�rl�k yönet�m kurulu kararı �le olur. B�rl�k, üyen�n kend�s�ne ya da ölen üyen�n var�s veya 
var�sler�ne üyel�kten düşme durumunu yönet�m kurulu karar tar�h�n� müteak�p b�r ay �çer�s�nde yazılı olarak tebl�ğ 
etmekle ve üyel�kten düşme �şlem�n� üyel�k defter�ne �şlemekle yükümlüdür. 
Üyel�kten düşme �şlem� genel kurul kararı gerekt�rmez.       

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  
MADDE 11- Aşağıdak� hallerde üret�c�ler üyel�kten çıkarılab�l�r,   
a)  Kanun, yönetmel�k ve tüzükte yer alan hükümler� yer�ne get�rmemek,
b)  B�rl�ğ�n amacına ve çalışma konularına aykırı faal�yet göstermek,
c) Üyel�k a�datlarını, h�zmet payları ve h�zmet karşılığı alınacak ücretler� bel�rt�len sürelerde ödememek ve b�rl�ğe 
karşı olan taahhütler�n� zamanında yer�ne get�rmemek, 
d) Tüzüğün 8. maddes�nde bel�rt�len yükümlülükler� yer�ne get�rmemek.

Üyeler tüzükte göster�lmeyen nedenlerle üyel�kten çıkarılamaz. Üyel�kten çıkarılma b�rl�k yönet�m kurulu kararı 
�le geç�c� �hraç şekl�nde olur. Üyen�n hak ve yükümlülükler� çıkarılma kararı kes�nleş�nceye kadar devam eder. 
Çıkarılan üyeler�n durumu �lk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. 
B�rl�kten çıkarma gerekçel� olarak yönet�m kurulu karar defter�ne ve üyeler defter�ne �şlen�r. Üye, yönet�m 
kurulunun kend�s� hakkında aldığı çıkarılma kararına karşı, genel kurul toplantısında bu konuyla �lg�l� olarak 
alınacak kararda oyunu kullanamaz, ancak karşı görüşünü genel kurul tutanağına geç�rt�r.
Genel kurulca çıkarılma kararının onaylı örneğ�, çıkarılan üyeye on gün �ç�nde tebl�ğ ed�l�r. 

ÜYELİĞE TEKRAR ALINMA ŞARTLARI 
MADDE 12- B�rl�k üyel�ğ� sona erenler�n,  sona erme sebepler�n�n ortadan kalkması hal�nde tekrar üyel�ğe 
kabulde üyel�k şartları aranır.
Üret�c�ler�n üyel�ğe kabul ed�lmeler� hal�nde g�r�ş a�datı ve yıllık a�datı ödemeler� zorunludur. G�r�ş a�datının 
alındığı yıl �ç�n ayrıca yıllık a�dat alınmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK AİDATI ve ÖDEME ŞEKLİ

ÜYELİK AİDATI
MADDE 13- B�rl�ğ�n üyeler�, g�r�ş a�datı ve her yıl �ç�n yıllık a�dat ödemekle yükümlüdür. G�r�ş a�datı �le yıllık 
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a�dat, on altı yaşından büyükler �ç�n uygulanan aylık asgar� ücret�n brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından 
fazla olamaz. G�r�ş a�datının alındığı yıl ayrıca yıllık a�dat alınmaz. Kuruluş genel kurulu yapılıncaya kadar, 
b�rl�ğ�n kuruluş aşamasında �lk g�r�ş a�datı 275.- TL'd�r. Daha sonrak� g�r�ş ve yıllık a�dat m�ktarları, bel�rlenecek 
dereceler üzer�nden ve tar�felere göre yönet�m kurulunun tekl�fi �le genel kurul tarafından bel�rlen�r.

BORÇLANMA VE BAĞIŞ
MADDE 14 – B�rl�k, amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n genel kurul kararı almak koşulu �le bankalardan ve 
kuruluşlardan ve üyeler�nden borç para alab�l�r. B�rl�k, resm� ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul 
edeb�l�r.

SORUMLULUK
MADDE 15 - B�rl�k alacaklılarına karşı yalnız tüm akt�fler�yle sorumludur. 

BİLGİ EDİNMEK HAKKI
Madde 16- Yönet�m kurulunun faal�yet raporu, haz�run l�stes�, b�lanço ve gel�r-g�der farkı cetvel� �le denetleme 
kurulu raporları genel kurul toplantısından b�r ay önce üyeler�n tetk�k� �ç�n b�rl�k merkez� �lan panosuna asılır. Bu 
konuda üyeler�n b�lg� ed�nme hakkı b�rl�k organlarından b�r�n�n kararı �le yok ed�lemez veya sınırlandırılamaz.

TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA
MADDE 17- B�rl�ğ�n t�car� defter ve belgeler� �le �lg�l� konularının �ncelenmes� genel kurulun açık b�r �zn� veya 
yönet�m kurulunun kararı �le olur. İncelenmes�ne �z�n ver�len defter ve belgelerden öğren�lecek sırlar har�ç olmak 
üzere h�ç b�r üye b�rl�k �ş sırlarını öğrenmeye yetk�l� değ�ld�r. Her üye ne şek�lde olursa olsun öğrenm�ş olduğu 
b�rl�ğe a�t �ş sırlarını sonradan üyel�k haklarını kaybetm�ş olsa dah� da�ma g�zl� tutmak zorundadır. 
B�rl�k çalışanları görev yaptığı süre veya �şten ayrılma durumlarında öğrenm�ş olduğu b�rl�ğe a�t �ş sırlarını da�ma 
g�zl� tutmak zorundadır.       

ALTINCI BÖLÜM
BİRLİĞİN ORGANLARI

 MADDE 18- B�rl�ğ�n organları şunlardır:
1-Genel Kurul,
2-Yönet�m Kurulu, 
3-Denet�m Kurulu.

GENEL KURUL
MADDE 19- Genel kurul bütün üyeler� tems�l eden en yetk�l� organdır.  Genel kurul, b�rl�k üyeler�nden oluşur. 

Genel Kurulun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a)Yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�n� seçmek,
b)Çalışma raporlarını �ncelemek,
c)Yönet�m Kurulu �le denet�m kurulu raporlarının �bra ed�l�p ed�lmemes�ne karar vermek,
d)Kes�n hesapları kabul veya reddetmek,
e)Yönet�m kurulunun tekl�f edeceğ� bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak,
f)Personel �şlemler�, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı �le üyel�k a�datlarının bel�rlenmes� ve uygulanması 
hususunda yönet�m kuruluna yetk� vermek,
g)B�rl�k aracılığı �le pazarlanan ürünler�n satış bedel�n�n b�nde �k�s�n� aşmamak üzere kes�lecek h�zmet payını 
tesp�t etmek,
h)Merkez b�rl�ğ�ne tems�lc� seçmek,
�)Üyel�kten çıkarılmayı onaylamak,
j)D�ğer karar ve tedb�rler� almak.
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GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 20- Genel Kurul;
1- Kuruluş,
2- Olağan, 
3- Olağanüstü olmak üzere 3 şek�lde toplanır.

KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 21- Kuruluş genel kurulu, b�rl�k tüzüğünün Bakanlıkça tesc�l�nden sonra en geç 6 ay �çer�s�nde kurucu 
yönet�m kurulunun davet� üzer�ne toplanır. 
Toplantı tar�h�ne kadar geç�c� yönet�m kurulunca üye olarak kabul ed�lenler kuruluş genel kuruluna katılma 
hakkına sah�pt�r.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 22- B�rl�k genel kurulu b�rl�ğ� meydana get�ren üyelerden oluşan en yetk�l� karar organıdır. Olağan genel 
kurul toplantısı, yönet�m kurulunun davet� �le �k� yılda b�r, hesap devres� sonundan �t�baren en geç dört (4) ay 
�ç�nde yapılır. B�rl�k genel kuruluna, genel kurul �lan tar�h�nden otuz gün önce b�rl�ğe üye olan katılab�l�r. 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 23- B�rl�k �şler�ne �l�şk�n genel kurulca görüşülmes� gerekl� hususların ortaya çıkması hal�nde 
olağanüstü genel kurul, denet�m kurulunun veya yönet�m kurulunun kararı yahut genel kurul üyeler�n�n 1/3'nün 
noter vasıtasıyla yazılı taleb�yle otuz gün �çer�s�nde olağanüstü toplantıya çağrılab�l�r. 
Denet�m kurulu veya yönet�m kurulu, olağanüstü toplantıya çağırmazsa; yazılı talepte bulunan üyelerden b�r�n�n 
başvurusu üzer�ne, sulh hâk�m�, üç üyey� genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlend�r�r. 
Olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme madde �laves� yapılamaz. 

TOPLANTI YERİ
MADDE 24- Genel kurul toplantıları b�rl�k merkez�n�n bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul toplantısının 
yapılacağı yer, üye sayısı d�kkate alınarak bel�rlen�r

ÇAĞRI ŞEKLİ VE GÜNDEM
MADDE 25-Yönet�m Kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler�n l�stes�n� düzenler. Genel kurula 
katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saat�, yer� ve gündem� en az b�r gazetede 
veya b�rl�ğ�n �nternet sayfasında �lan ed�lmek, yazılı olarak b�ld�r�lmek, üyen�n b�ld�rd�ğ� elektron�k posta 
adres�ne ya da �let�ş�m numarasına mesaj gönder�lmek veya mahall� yayın araçları kullanılmak suret�yle 
toplantıya çağrılır. 
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebeb�yle toplantı yapılamazsa, �k�nc� toplantının hang� gün, saat ve yerde 
yapılacağı da bel�rt�l�r. İlk toplantı �le �k�nc� toplantı arasındak� süre yed� günden az, altmış günden fazla olamaz. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebeb�n�n dışında başka b�r nedenle ger� bırakılırsa, bu durum ger� bırakma 
sebepler� de bel�rt�lmek suret�yle, �lk toplantı �ç�n yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İk�nc� 
toplantının ger� bırakma tar�h�nden �t�baren en geç altı ay �ç�nde yapılması zorunludur. Üyeler �k�nc� toplantıya, 
b�r�nc� fıkrada bel�rt�len esaslara göre yen�den çağrılır. Genel kurul toplantısı b�r defadan fazla ger� bırakılamaz. 
Tüzüğün değ�şt�r�lmes� söz konusu �se yapılacak �landa değ�şt�r�lecek madde numaralarının yazılması �le yet�n�l�r. 
İlanların b�r örneğ� toplantıdan en az 15 gün evvel İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve üye olması 
hal�nde Merkez b�rl�ğ�ne gönder�l�r. 
Genel kurul üyeler�n�n en az 1/3'ünün yazılı taleb� tarafından genel kurul toplantısından en az y�rm� gün önce 
yazılı olarak b�ld�r�lecek hususların gündeme konulması zorunludur.  
Toplantı �ç�n bakanlık tems�lc�ler�n�n atanması İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yazılı olarak 
�steneb�l�r. 
Olağan genel kurul toplantısının gündem�nde sırasıyla şu hususlar bulunur:
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1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Yönet�m ve denet�m kurulunca hazırlanan raporların okunması ve müzakeres�,
3) F�nansal tabloların okunması, müzakeres� ve tasd�k�,
4) Yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�n�n �brası,
5) Faal�yet yılı �ç�nde yönet�m kurulu üyel�ğ�nde eks�lme meydana gelm�ş ve yönet�m kurulunca atama yapılmış 
�se atamanın genel kurulca onaylanması,
6) Görev süreler� sona erm�ş olan yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�n�n seç�lmes� ve bunların görev süreler�n�n 
tesp�t�,
7) Yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�n�n ücret, huzur hakkı g�b� parasal haklarının bel�rlenmes�,
8) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmes� ve karara bağlanması,
9) Gerekl� görülecek d�ğer hususlar.
Gerekl� görülecek d�ğer hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tesp�t ed�l�p gündeme 
yazılmadan, “Gerekl� görülecek d�ğer hususlar” şekl�nde b�r gündem maddes� bel�rlenemez. Kanun ve tüzük 
gereğ� genel kurulun yetk�s�nde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündem�n� oluşturan her türlü konu, 
olağan genel kurul toplantı gündem�ne yazılab�l�r.

HAZİRUN LİSTESİ
MADDE 26- Yönet�m kurulunca genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler�n l�stes� toplantı yer�nde hazır 
bulundurulur. Haz�run l�stes�nde üyeler�n üyel�ğe kabul tar�h�, üyel�k numarası, T.C. k�ml�k numarası, ad ve 
soyadı, �kametgâh adres� ve �mza haneler� bulunur. 
B�rl�k, genel kurul �lan tar�h�nden önce tüzel k�ş�den genel kurula katılacak tems�lc�n�n b�ld�r�lmes�n� yazı �le �ster. 
Tüzel k�ş�ler genel kurul �lan tar�h�nden önce tems�lc�s�n� yazılı olarak b�rl�ğe b�ld�rmek zorundadır. B�rl�k tüzel 
k�ş�n�n b�ld�rd�ğ� tems�lc�y� haz�run l�stes�ne dah�l eder.

TOPLANTI USULÜ VE TOPLANTIYA BAŞLAMA
MADDE 27- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyeler�n salt çoğunluğunun, tüzük değ�ş�kl�ğ� ve b�rl�ğ�n fesh� 
haller�nde �se üçte �k�s�n�n katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebeb�yle toplantının ertelenmes� 
durumunda �k�nc� toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, �k�nc� toplantıya katılan üye sayısı, yönet�m ve denet�m 
kurulları üye tam sayısının �k� katından az olamaz. 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler�n l�stes� toplantı yer�nde hazır bulundurulur. Toplantı yer�ne g�recek 
üyeler�n resm� makamlarca ver�lm�ş k�ml�k belgeler�, yönet�m kurulu üyeler� veya yönet�m kurulunca 
görevlend�r�lecek görevl�ler tarafından kontrol ed�l�r. Üyeler, yönet�m kurulunca düzenlenen l�stedek� adları 
karşısına �mza koyarak toplantı yer�ne g�rerler. 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum b�r tutanakla tesp�t ed�l�r ve toplantı yönet�m kurulu başkanı veya 
görevlend�receğ� yönet�m kurulu üyeler�nden b�r� tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hal�nde 
de yönet�m kurulunca b�r tutanak düzenlen�r.
Bakanlık tems�lc�s� toplantıya gelmez �se b�r saat beklen�r. B�r saat sonunda da gelmezse toplantıya başlanır ve bu 
durum b�r tutanakla bel�rlen�r. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere b�r başkan ve b�r başkan vek�l� ve yeter� kadar yazman ve oy tasn�fç�s� 
seç�lerek d�van heyet� oluşturulur. 
Olağan genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyeler�n 
onda b�r� tarafından görüşülmes� yazılı olarak �stenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

MADDE 28- K�ml�k belges�n� göstermeyenler, haz�run l�stes�n� �mzalamayanlar �le genel kurula katılma hakkı 
bulunmayan üyeler toplantı yer�ne alınmaz.  

D�van başkanlığına, yönet�m kurulu başkanı ve üyeler� �le denet�m kurulu üyeler� ve b�rl�k personel� seç�lemez. 
D�van Başkanlığı, b�rl�k üyeler� ve merkez b�rl�ğ� tems�lc�ler� arasından seç�l�r.
B�rl�k organlarının seç�m�n�n g�zl� yapılması hal�nde yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyeler�n d�van 
başkanlığına k�ml�kler�n� göstermeler� ve haz�run l�stes�ndek� �s�mler�n�n karşılarını �mzalamaları zorunludur. 
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Toplantının yönet�m� ve güvenl�ğ�n�n sağlanması d�van başkanına a�tt�r. Genel kurul, gündemdek� konuların 
görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar b�r tutanağa yazılır ve d�van başkanlığı ve bakanlık tems�lc�ler� 
tarafından b�rl�kte �mzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve d�ğer belgeler yönet�m kurulu başkanına tesl�m ed�l�r. 
Yönet�m kurulu başkanı bu belgeler�n korunmasından ve yen� seç�len yönet�m kuruluna yed� gün �ç�nde tesl�m 
etmekten sorumludur. 
Meden� Kanunun 75 �nc� maddes�ne göre Sulh Hak�ml�ğ�n�n 3 üyey� genel kurulu toplantıya çağırmakla 
görevlend�rmes� hal�nde, yönet�m kurulana ver�len görevler bu k�ş�ler tarafından yer�ne get�r�l�r. 

KARAR NİSABI:
MADDE 29- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyeler�n salt çoğunluğu �le alınır. Ancak, tüzük değ�ş�kl�ğ� ve 
b�rl�ğ�n fesh� hakkında karar alınab�lmes� �ç�n genel kurula katılma hakkına sah�p üyeler�n 2/3 ünün toplantıda 
hazır olması ve toplantıya katılan üyeler�n de 2/3 ünün oyu gerek�r. 
İk�nc� toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, �k�nc� toplantının yapılab�lmes� �ç�n asıl yönet�m ve denet�m kurulu 
üye sayısının �k� katının toplantıda hazır olması ve toplantıya katılan üyeler�n de 2/3 ünün oyu gerek�r.
Genel kurulda alınan kararlar bütün üyeler �ç�n de geçerl�d�r. 

OY HAKKI:
MADDE 30-Genel kurulda her üyen�n b�r oy hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel k�ş�ler�n üye olması hal�nde, tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m kurulu tarafından yetk�lend�r�len tems�lc�s� oy kullanır. 
Genel kurulda, aks�ne karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. 
Oyların eş�tl�ğ� hal�nde oylama tekrar yapılır. 

OYA KATILAMAYACAKLAR:
MADDE 31 – Genel kurul �lan tar�h�nden en az 30 gün önce b�rl�ğe üye olmayanlar oy kullanamaz.  
H�çb�r b�rl�k üyes�, b�rl�k �le kend�s�, eş�, üstsoyu ve altsoyu arasındak� b�r hukuk� �şlem veya uyuşmazlık 
konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel k�ş� adına oy kullanacak k�ş� hakkında da 
yukarıdak� fıkra hükmü uygulanır.
B�rl�k �şler�n�n yürütülmes�nde yönet�m kurulunca görevlend�r�len üyeler yönet�m kurulunun �brasına a�t 
kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hükümler denet�m kurulu üyeler� hakkında uygulanmaz. 

KARARLARIN İPTALİ: 
MADDE 32-  Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına 
katılmayan her üye, karar tar�h�nden başlayarak b�r ay �ç�nde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı 
öğrenmes�nden başlayarak b�r ay �ç�nde ve her halde karar tar�h�nden başlayarak üç ay �ç�nde mahkemeye 
başvurmak suret�yle kararın �ptal�n� �steyeb�l�r. 
Ayrıca, yönet�m kurulu kararlarının yer�ne get�r�lmes�nde yönet�m kurulu üyeler� �le denet�m kurulu üyeler�n�n 
şahs� sorumluluklarını gerekt�rd�ğ�nde,  bunların her b�r� karar tar�h�nden başlayarak genel kurul kararları 
aleyh�ne b�r ay �ç�nde mahkemeye başvurmak suret�yle kararın �ptal�n� �steyeb�l�r. 

GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ MAKAMLARA 
GÖNDERİLMESİ
MADDE 33- Genel kurul görüşmeler� tutanağa bağlanır. Tutanak ve haz�run l�stes� bakanlık tems�lc�s� ve d�van 
başkanlığı tarafından �mzalanır. 
Yönet�m kurulu tarafından en geç toplantı gününden �t�baren 30 gün �ç�nde gündem, toplantı çağrısı ve �lanı, 
yönet�m kurulu ve denet�m kurul raporu, b�lanço, gel�r-g�der cetvel�, haz�run l�stes� �le genel kurul toplantı 
tutanağı her b�r�s�nden b�rer adet olmak üzere hazırlanan evraklar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 
ver�l�r. Bu evrakların b�rer aded� aynı zamanda b�rl�ğ�n üye olduğu merkez b�rl�ğ�ne de gönder�l�r.
Genel kurul sonuç b�ld�r�mler�, b�rl�k yönet�m kurulu tarafından yetk� ver�len b�r yönet�m kurulu üyes� tarafından 
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da yapılab�l�r. B�ld�r�m�n yapılmamasından yönet�m kurulu başkanı sorumludur.
Genel kurul sonuç b�ld�r�m� ve ekler�n�n mevzuata uygunluğu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 
�ncelen�r. Varsa, eks�kler�n veya hataların g�der�lmes� �lg�l� b�rl�kten �sten�r. Eks�kl�k ve hataların g�der�lmemes� 
veya konusu suç teşk�l eden fi�ller�n tesp�t ed�lmes� hal�nde gerekl� yasal �şlem yapılır.

YÖNETİM KURULU,  ÜYE SAYISI VE ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 34- Yönet�m kurulu, kanun, yönetmel�k ve tüzük hükümler� �ç�nde b�rl�ğ�n çalışmasını yöneten ve onu 
tems�l eden yürütme organıdır. Yönet�m kurulu b�rl�ğ�n hükmü şahs�yet�n�n kanun� tems�lc�s�d�r. 

MADDE 35- Yönet�m kurulu, kend� üyeler� arasından sayısı genel kurulca bel�rlenmek üzere en az beş en çok 
yed� üye olarak seç�l�r. Seç�len üyeler�n görev süres� dört yıldır. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seç�l�r. 

MADDE 36- Yönet�m kurulu üyel�ğ�ne seç�leb�lmek �ç�n;
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n 
�fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu 
Kanun hükümler�ne göre mahkum olmamak. 
c)B�rb�rler�yle ve denetleme kurulu üyeler�yle �k�nc� dereceye kadar (�k�nc� derece dah�l) akraba olmamak,
d)Hac�r altında bulunmamak,
e)18 yaşından küçük olmamak,
f)En az �lkokul mezunu olmak,
g)B�rl�k personel� olmamak gerek�r. 

Üyel�k şartları denet�m kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seç�lenler �le sonradan 
kaybedenler�n görevler�ne yönet�m kurulunca son ver�l�r.
Genel kurulda en çok oy alan üyeler aldıkları oy sayısına göre yönet�m kurulu asıl ve yedek üyel�ğ�ne seç�lm�ş 
olurlar. Oylar eş�t gel�rse kuraya başvurulur. 
Yönet�m kurulundan ayrılan b�r üyen�n yer�ne yedek üyelerden, alınan oy sırasına göre b�r� geçer.
Yönet�m kurulu üyeler�nden b�r� veya b�r kaçı b�rl�ğ� tems�l yetk�s�ne sah�p murahhas üye seç�leb�l�r. 
Yönet�m kurulu üyel�ğ�ne seç�lenler, denet�m kurulu üyel�ğ�ne ve hesap tetk�k kom�syonuna seç�lemezler. 
Yönet�m kuruluna seç�lenler üyel�k �şlemler� dışında kend�s� veya başkası namına, b�zzat veya dolaylı olarak 
b�rl�kle b�rl�k konusuna g�ren b�r t�car� muamele yapamaz. 
Yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�, b�rl�k üyeler�yle b�rl�k faal�yetler�ne �l�şk�n t�car� �şlemlerde bulunamaz.

TEMSİL
MADDE 37- Yönet�m kurulu üyeler�, seç�lmeler�n� müteak�p yapacakları �lk toplantıda g�zl� oyla görev bölümü 
yaparak başkan, başkan yardımcısı ve muhas�p üyey� tesp�t eder. Aynı toplantıda, yönet�m kurulunun yapacağı 
mutat toplantı tar�hler�n� ve yer�n� bel�rler. Bu toplantıda ayrıca, lüzumu hal�nde yapılması zorunlu olan mutat dışı 
toplantılara çağrının nasıl ve k�mler tarafından yapılacağına da�r karar alınır.
Yönet�m kurulu başkanı, olmadığı zaman yardımcısı b�rl�ğ� tems�len b�r�nc� derecede �mzaya yetk�l�d�r. 
B�rl�ğ� tems�le yetk�l� olanlar b�rl�ğ�n konularının sınırları �çer�s�nde çeş�tl� �şler� ve hukuk� �şlemler� b�rl�k adına 
yapmak ve b�rl�ğ�n unvanını kullanmak hakkına sah�pt�rler. B�rl�ğ� tems�le yetk�l� k�mseler�n ad ve soyadları İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve Merkez B�rl�ğ�ne b�ld�r�l�r. 

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ 
MADDE 38- Görev süres� sona eren üyeler�n tekrar seç�lme hakkı vardır. Tüzel k�ş�ler de yönet�m kurulu 
üyel�ğ�ne seç�leb�l�rler. Yönet�m kuruluna tüzel k�ş� tems�lc�s� seç�leb�l�r. Yönet�m kurulu üyel�ğ�ne tüzel k�ş� 
seç�lm�şse tems�lc�ler�n�n �s�mler�n� b�rl�ğe b�ld�r�r. Tüzel k�ş�ler yönet�m kurulunda kend�ler�n� tems�l eden 
k�ş�ler� değ�şt�rme hakkına sah�pt�r. 
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Genel kurulda yönet�m kurulu üyeler�n�n �bra ed�lmemes� hal�nde gündemde de seç�m maddes� yoksa gündeme 
seç�m maddes� �lave ed�lmek suret�yle yönet�m ve denet�m kurulu üyeler� seç�m� yapılır. Ancak genel kurulda �bra 
ed�lmeyen yönet�m kurulu üyeler� tekrar yönet�m ve denet�m kurulu üyel�kler�ne seç�lemez.

MADDE 39- Genel kurulca ver�lecek karara göre sec�mler açık veya g�zl� oyla yapılır. G�zl� oy, açık tasn�fle 
yapılan yönet�m kurulu ve denet�m kurulu seç�mler�nde b�rl�ğ�n mühürlü seç�m kâğıtları ve zarfları kullanılır. 
Bunlar “hazır bulunanlar l�stes�n� �mza eden üyelere ver�l�r. 
G�zl� oylamada, b�rl�k mührü �le mühürlenm�ş boş oy pusulaları ve zarfların kullanılması esastır. Ancak, genel 
kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılab�l�r. Genel kurulun yalnızca basılı oy 
pusulası kullanılması yolunda alacağı karar geçers�zd�r.
Genel kurulda b�rl�k mührü �le mühürlenm�ş boş oy pusulaları, zarfları ve basılı oy pusulalarından başkaca b�r 
pusula seç�m �ç�n kullanılmaz. Matbaada basılmış veya yazı mak�nes� �le yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları 
basılı oy pusulası sayılır.
Seç�mlerde oy pusulalarına yönet�m kurulu, denet�m kurulu ve merkez b�rl�ğ� tems�lc�s� kadar as�l ve aynı sayıda 
yedek üye adayı ayrı ayrı bölümler hal�nde yazılır. Oy pusulalarına organlar ve merkez b�rl�ğ� tems�lc�ler� �ç�n 
seç�lecek üye sayısından fazla �s�m yazılır �se fazla �s�m yazılı bölüm �ptal olunur. Oy pusulalarındak� �s�mler�n 
üzer� ç�z�lerek yerler�ne yen�ler�n�n yazılması mümkündür.
Seç�mlerde en çok oy alanlar seç�lm�ş sayılır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde D�van Başkanının uygun göreceğ� şek�lde 
kura çek�m� yapılır. Seç�lm�ş olan yedekler�n sıralaması oy sayısına göre yapılır. Oylarda eş�tl�k hal�nde l�stedek� 
sıralama esas alınır.
Basılı oy pusulaları �ç�n de aynı şartlara uyulur. Üyeler oylarını tasn�f heyet�n�n önünde seç�m sandığına atarlar. 
Tasn�fe başlanıldığında oy sayıları üye sayısı �le kontrol ed�l�r. Fazla çıktığı zaman oy pusulaları açılmadan 
fazlalıklar �ptal ed�l�r.
Yönet�m ve denet�m kurulu üyeler� �le merkez b�rl�ğ� tems�lc�s� seç�m�nde üye sayısı d�kkate alınarak b�rden fazla 
oy sandığı kullanılab�l�r. Sandık açılıp oy ayrımı b�tt�kten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ:
MADDE 40- Yönet�m kurulu toplantılarında üyeler, vekâlet veya tems�l yoluyla oy veremezler. Yönet�m kurulu 
ayda en az b�r defa toplanır. B�rb�r� ardına üç defa mazerets�z olarak mutat toplantıya gelmeyen üye �st�fa etm�ş 
sayılır.

MADDE 41- Yönet�m kurulu üyeler� her zaman görev�nden ayrılab�l�r. Ancak yönet�m kurulu üyeler�, b�rl�k 
faal�yetler�ne �l�şk�n �craatlarından on yıl süre �le sorumludur.

MADDE 42- Yönet�m kurulu üye sayısı, boşalmalar neden�yle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel 
kurul, kalan yönet�m kurulu üyeler� veya denet�m kurulu tarafından b�r ay �ç�nde toplantıya çağrılır. Çağrı 
yapılmazsa, üyelerden b�r�n�n �stem� üzer�ne, sulh hâk�m�, üç üyey� genel kurulu toplantıya çağırmakla 
görevlend�r�r.
Yönet�m kurulundan b�r üye �st�fa ed�pte, yer�ne geçecek yedek üye yoksa yönet�m kurulu, üyeler arasından 
b�r�s�n� yönet�m kurulu üyel�ğ�ne seçerek yen� üyey� toplanacak �lk genel kurulun onayına sunar.
Yen� üyeler seç�l�p göreve başlayıncaya kadar esk�ler� göreve devam eder. Esk� yönet�m kurulu görev� 
devretmem�ş �se devredene kadar, genel kurulca karara bağlanmış ödemeler �le önceden ödeme planına bağlanmış 
ödemeler, verg� ve harç ödemes�yle görevler� sınırlıdır. 
Yönet�m kurulu üye tam sayısının çoğunluğu �le toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu �le alınır. 
Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ed�l�r. Yönet�m kurulu üyeler� vekâleten 
oy kullanamaz.
Kararların geçerl� olab�lmes� �ç�n toplantıya çağrının �spat ed�leb�lecek b�r yöntemle yapılması zorunludur.

ÜCRET
MADDE 43- Yönet�m kurulu üyeler�ne genel kurulca bel�rlenen aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk (ulaşım, 
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gündel�k ve konaklama) dışında h�çb�r ad altında başkaca ödeme yapılamaz.
Yönet�m kurulu ve denet�m kurulu üyeler�n�n aylık ücret veya huzur hakkı 3 asgar� bürüt ücret� geçemez.

MADDE 44- Yönet�m kurulu üyeler� ve tems�le yetk�l� şahıslar genel kurulun yetk�ler�n� kullanamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 45- Yönet�m kurulunun görevler� şunlardır.
Yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a)  Üye kabul etmek.
b) Genel kurul gündem�n� tesp�t etmek, faal�yet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.
c) B�rl�k muhasebe kayıtlarını b�lanço esasına göre tutmak ve tahm�n� bütçe, kes�n hesap ve aktarma tekl�fler�n�, 
yıllık m�zan ve bunlara a�t raporları sunmak.
d) Genel kuruldan alınan yetk� �le b�rl�ğe gerekl� personel� �şe almak ve gerekt�ğ�nde �ş�ne son vermek.
e)B�rl�ğe h�zmet ve danışmanlık satın almak.
f)Genel kurulun verd�ğ� yetk� çerçeves�nde b�rl�ğ�n taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, b�rl�ğ�n 
mallarını yönetmek ve korumak.
g) B�rl�ğ�n faal�yet alanı �çer�s�ndek� ürün veya ürün grubu �le �lg�l� p�yasa fiyatlarını tak�p etmek, pazar 
araştırması yapmak ve yaptırmak.
h)Ürün veya ürün grubunun kal�tes�n� yükseltmek �ç�n gerekl� k�ş�, kurum veya kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.
ı)B�rl�k üyeler�n� b�lg�lend�r�c� toplantılar yapmak ve eğ�t�m faal�yetler�nde bulunmak.
�)B�rl�ğ� yurt �ç�nde ve yurt dışında tems�l etmek.
j)Sözleşmel� üret�m kapsamında, üyeler� adına örnek t�p sözleşmeler düzenlemek ve bununla �lg�l� faal�yetler� 
koord�ne etmek.
k)Genel kurul tarafından ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
l)Genel kurul tarafından ver�len kararları yer�ne get�rmek ve b�rl�k �şler�n� üyeler�n yararına uygun şek�lde 
yürütmek,
m)B�rl�ğ�n görevler�yle �lg�l� çalışma ofisler� açmak,
n)Genel kuruldan karar almak şartıyla b�rl�ğ�n varlığından, üyeler�n üret�m kapas�teler�n� arttırmak �ç�n 
durumlarına göre b�lanço yılı �ç�nde tahs�l ed�lmek üzere avans vermek, 
o)Genel kurulu olağan ve gerekt�ğ�nde olağanüstü toplantıya çağırmak,
ö) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyh�ne �ptal davası açmak,
p) Genel kurul toplantısından otuz beş gün önce çalışma raporu, b�lanço, gel�r-g�der cetvel�n� ve bütçe tekl�fin� 
hazırlayıp denet�m kuruluna vermek ve genel kurul toplantısından on beş gün önce üyeler�n �ncelenmes�ne 
sunmak, 
r) Kanun ve tüzüktek� üyel�k hak ve ödevler�n�n yer�ne get�rmeyen üyeler hakkında karar alarak durumu genel 
kurulun onayına sunmak,  
s) Gerekt�ğ�nde tasfiye �şler�n� yürütmek, 
ş) Esk� yönet�m kurulu üyeler� �le b�rl�k çalışanların sonradan tesp�t ed�len yolsuzluklarını �lg�l� merc�lere 
b�ld�rmek, 
t) Üyeler �le üye olmak �ç�n müracaat edenler�n tüzükte göster�len üyel�k şartlarını taşıyıp taşımadıklarını 
araştırmak, uygun olanları üye olarak kaydetmek.
u)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yaptırılacak denet�m net�ces� ver�lecek tal�matlara uymak.

MADDE 46- Yönet�m kurulu başkanı genel kurul evrakları �le b�rl�ğe a�t defter ve her türlü �ş ve �şlemlere a�t 
belgeler� yen� seç�len yönet�m kuruluna yed� (7) gün �ç�nde tesl�m etmekten sorumludur. 

MADDE 47- Yönet�m kurulunun kararları, sah�feler� noterce tasd�k ed�lm�ş, “karar defter� ”ne sıra numarası ve 
tar�h�yle yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından toplantıda alınan kararlar �mzalanır. 
Ver�len karara karşı görüşlü veya çek�mser kalanlar, muhalefet veya çek�nme sebepler�n� kararın altına yazarak 
�mzalamak zorundadırlar. Üyeler�n şerh yazma taleb� h�çb�r sebeple redded�lemez; şerh yazılmasına engel 
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olunamaz. Şerh, sah�b� dışında h�ç k�mse tarafından değ�şt�r�lemez. Bunu yapanlar kararın uygulanması sırasında 
doğacak zararlardan dolayı d�ğer üyelerle b�rl�kte sorumlu olmazlar. Böyle hareket etmeyenler sorumluluğa 
katılırlar. Kararların geçerl�l�ğ� yazılıp �mza ed�lm�ş olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI
MADDE 48- Yönet�m kurulu; genel kurul tutanaklarının, gerekl� defterler�n ve üye l�steler�n�n düzenl� tutulup 
saklanmasından ve yıllık b�lançonun kanun� hükümlere uygun olarak hazırlanmasından, �ncelenmek üzere 
denetleme kuruluna ver�lmes�nden, b�rl�ğe, üyelere ve b�rl�k alacaklılarına karşı ortaklaşa sorumludurlar. 
Ortaklaşa sorumluluğu gerekt�ren �şlerden b�r eks�kl�ğ� olmadığını �spat eden, özell�kle bu �şlere karşı oy verm�ş 
olup durumu görüşme tutanağına yazdırmakla beraber denetleme kuruluna hemen yazılı olarak b�ld�ren özrüne 
dayanarak o �şlemler�n görüşmeler�nde hazır bulunmayan üye, sorumluluktan kurtulur.

MADDE 49- Yönet�m kurulu üyeler� üyel�k �şlemler� dışında b�rl�k ve b�rl�k üyeler� �le t�car� �şlemlerde 
bulunamazlar. Yönet�m kurulu üyeler�nden her b�r�, genel kurulun kararı k�ş�sel sorumluluklarını gerekt�rd�ğ� 
durumlarda karar aleyh�ne �ptal davası açab�l�r. 
B�rl�ğ�n paraları �le para hükmündek� evrak, senet ve sa�r malları aleyh�ne suç �şleyen ve b�lanço, rapor ve d�ğer 
her çeş�t kağıt ve defterler üzer�nde suç mah�yet�nde değ�ş�kl�k yapan veya bunları kasten yok eden yönet�m 
kurulu üyeler� kamu görevl�ler�ne �l�şk�n ceza hükümler� uygulanır.
Kuruluş sırasında kurucu üyeler tarafından resm� makamlara ver�len b�rl�k tüzüğü, b�rl�k kuruluşundan sonra 
b�rl�k hesaplarına aktarılmak üzere kurucu üyelerce geç�c� yönet�m kurulu üyeler�nden b�r�s�ne ödend�ğ�ne da�r 
d�lekçe g�b� ves�kaların gerçeğe uygun olmayan şek�lde düzenlenmes�nden b�rl�ğ�n kurucu yönet�m kurulu 
üyeler� sorumludurlar.

MADDE 50- Yönet�m kurulu veya tems�le yetk�l� şahısların b�rl�ğe a�t görevler�n� yürütmeler� anında şahs� 
kusurları olmaksızın meydana get�rd�kler� haksız fi�llerden doğan zararlardan b�rl�k sorumludur.

MADDE 51- B�rl�ğ� tems�le yetk�l� kılınacak k�mseler� yönet�m kurulu tay�n eder. Yönet�m kurulu, bu k�mseler�n, 
�s�mler�n� �mzalarını ve bu yetk�ye dayanan karar suret�n� notere tasd�k ett�rd�kten sonra merkez b�rl�ğ�ne üye �se 
merkez b�rl�ğ�ne ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönder�r.

DENETİM KURULU
MADDE 52- Denet�m kurulu, genel kurul adına b�rl�ğ�n bütün �şlem ve hesaplarını tetk�k eder.
Denet�m kurulu üyeler� üç as�l ve üç yedek olmak üzere genel kurul üyeler� arasından dört yıl �ç�n seç�l�rler.
Genel kurulda �bra ed�lmeyen denet�m kurulu üyeler� yönet�m ve tekrar denet�m kurulu üyel�kler�ne seç�lemezler. 
Süreler� b�ten denet�m kurulu üyeler� tekrar seç�leb�l�r. Seç�lecek denet�m kurulu üyeler�nde bu tüzüğün 36. 
maddes�ndek� yönet�m kurulu üyel�k şartları aranır. Üyel�k şartları yönet�m kurulu tarafından araştırılır. 
Görev� b�ten yönet�m kurulu üyeler� genel kurulca �bra ed�lmed�kçe denet�m kurulu üyel�ğ�ne seç�lemezler. Görev 
kusurlarından veya suç teşk�l eden fi�ller�nden dolayı yönet�m kurulu ve denet�m kurulu üyel�ğ�nden 
uzaklaştırılanlar denet�m kurulu üyel�ğ�ne seç�lemezler.

DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN AÇILMASI
MADDE 53- Denet�m kurulu üyeler�nden b�r�n�n ölümü, çek�lmes�, b�r engelden dolayı görevler�n� yapamayacak 
halde bulunması, �flas veya hac�r altına alınması g�b� b�r sebeple görevler�n�n sona ermes� ve yüz kızartıcı b�r 
suçtan dolayı mahkûm�yetler�n�n kes�nleşmes� hal�nde d�ğer denet�m kurulu üyeler�, dönem sonuna kadar görev 
yapmak üzere genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler� göreve çağırmak zorundadırlar. 

MADDE 54- Denet�m kurulu üyeler� yönet�m kuruluna yazılı olarak başvurmak suret�yle her zaman görevden 
çek�leb�l�r. Denet�m kurulunun herhang� b�r nedenle yedekler�yle tamamlanamaması hal�nde denet�m kurulu; 
b�rl�k üyeler�nden b�r�n� denet�m kurulu üyes� olarak görevlend�r�r. Bu denet�m kurulu üyes� yapılacak �lk genel 
kurulun onayına sunulur. Ancak, denet�m kurulunun toptan çek�lmes� veya denet�m kurulu sayısının b�r k�ş�ye 
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düşmes� hal�nde yönet�m kurulu tarafından, ac�len denet�m kurulu seç�m�n� yapmak üzere genel kurul olağanüstü 
toplantıya çağrılır.

SORUMLULUK:
MADDE 55- Denet�m kurulu üyeler�, Kanun ve tüzük �le ver�len görevler�n� h�ç veya gereğ� g�b� 
yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını �spat etmed�kçe ortaklaşa sorumludurlar.

ÇALIŞMA DÜZENİ, GÖREVİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
MADDE 56- Denet�m kurulu üyeler� en az üç ayda b�r toplanarak b�rl�ğ�n �şlemler�n� ve hesaplarını denetler, 
malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzens�zl�kler� �nceleyerek bunları b�rer rapora bağlayarak 
“Denet�m Kurulu Denet�m Raporları” dosyasında saklarlar.
Denet�m kurulu üyeler�, yıllık genel kurul toplantısından 35 gün önce b�lançoyu, yönet�m kurulunun hazırladığı 
yıllık çalışma raporu ve bütçey� �nceleyerek gerekl� gördüğü �şlemler�, hesap ve mevcutları �nceler ve düşünces�n� 
açık olarak bel�rterek yıllık rapor hazırlar. Denet�m kurulu üyeler�, yapacağı toplantılarda yönet�m kurulunun 
çalışma düzen�n� tak�p ederek gerekl� uyarılarda bulunurlar.

MADDE 57-    Denet�m kurulunun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) B�rl�ğ�n �şlem ve hesaplarının �ncelenmes� sonunda buldukları noksan ve yanlışların g�der�lmes� �ç�n gerekl� 
tedb�rler� almak ve �lg�l� makam b�ld�rmek ve genel kurulun onayına sunmak.
b) B�lançonun �lg�l� Kanun hükümler�ne göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak, 
c)Yönet�m Kurulu üyeler�n�n üyel�k şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde 
seç�lenler �le sonradan kaybedenler�n görevler�ne son ver�lmes� �ç�n keyfiyet� yönet�m kuruluna b�ld�rmek,
d)Muhtel�f sebeplerle yönet�m kurulunun toplantı n�sabını kaybetmes� hal�nde boşalan yönet�m kurulu 
üyel�kler�ne gec�k�lmeks�z�n yeter� kadar yedek üye çağırmak, 
e)Üç ayda b�r ara denet�m� yapmak ve ansızın b�rl�k veznes�n� denetlemek, �nceleme sonuçları olumsuz çıktığı 
takd�rde düzenlenecek raporun b�rer örneğ�n� yönet�m kuruluna vermek,
f) Bütçey� kontrol etmek, 
g)Tasfiye �şlemler�n� denetlemek, 
h) Kanun ve tüzük �le bel�rlenen hallerde olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak,
ı) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak, 
j) B�rl�k yönet�m kurulu üyeler�n�n ve b�rl�k personel�n�n cezayı gerekt�ren fi�ller�n� savcılığa b�ld�rmek,
k) Üyeler�n genel kurul toplantılarına katılma hakkını taşıyıp taşımadıklarını �ncelemek.
l) Yapılacak denet�m sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuk� sorumluluğu tesp�t ed�len yönet�m kurulu ve 
b�rl�k personel� hakkında genel kurul kararına �st�naden gerekl� hukuk davalarını açmak,
Denet�m kurulu üyeler�n�n yukarıda yazılı kontrol yetk�ler� genel kurul kararı �le sınırlandırılamaz. 

MADDE 58- Denet�m kurulu üyeler�, b�lançonun defterlerle uygunluk hal�nde bulunup bulunmadığını, 
defterler�n düzenl� b�r suretle tutulup tutulmadığını �ncelemekle yükümlüdürler. 

TOPLANTI VE RAPORLAR:
MADDE 59- Denet�m kurulu üyeler� yazılı b�r raporla beraber tekl�fler�n� genel kurula sunmak zorundadırlar.
Denet�m kurulu üyeler�, görevler� çerçeves�nde �şler�n yürütülmes�nde gördükler� eks�kl�kler�, kanun ve tüzüğe 
aykırı hareketler�, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekl� hallerde genel kurula haber 
vermekle yükümlüdürler.

MADDE 60- Denet�m kurulu raporları üç üye tarafından �mzalanır. Rapora katılmayan üye çek�lme sebepler�n� 
bel�rterek �mzalar. Genel kurul toplantısında “denet�m kurulu raporu” okunmadan b�lanço ve dolayısıyla �bralar 
konusunda karar alınamaz. 

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
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MADDE 61- Denet�m kurulu üyeler�, görevler� sırasında öğrend�kler� ve açıklanmasında b�rl�k veya üyeler�n 
zarara uğrayacağı konularda b�rl�k üyeler�ne ve üçüncü şahıslara açıklama yapamazlar.

MÜDÜR
Seç�m� ve Tay�n�
MADDE 62- B�rl�k müdürü yönet�m kurulu kararı �le üyeler arasından, tüzel k�ş� tems�lc�ler�nden veya dışardan 
azam� yönet�m kurulu görev süres�yle sınırlı olmak kaydıyla düzenlenecek sözleşmeye dayalı olarak �şe alınab�l�r.
Müdür, kend�l�ğ�nden müdürlük görev�n� devredemez ve yer�ne vek�l bırakamaz. Müdürün görev�ne son verme 
�şlem� yönet�m kurulunca karara bağlanarak yapılır.
Yönet�m kurulu ayrı b�r müdür atayıncaya kadar, yönet�m kurulu üyeler� kend� aralarından b�r veya b�rkaç üyey� 
murahhas üye olarak görevlend�reb�l�r. Bu durumda murahhas üyeye müdürün tab� olduğu hükümler uygulanır.

MÜDÜRLÜK ŞARTLARI
MADDE 63-Müdürlük şartları şunlardır.
a) Hukuken memur�yete man� hal� bulunmamak,
b) En az l�se mezunu olmak,
c) B�rl�ğ�n faal�yetler�yle �lg�l� konularda 1 Yıl süreyle çalışmış olmak.
d) Erkekler �ç�n askerl�ğ�n� yapmış olmak. 

MÜDÜRLÜK ÜCRETLERİ
MADDE 64- B�rl�k müdürü ve personel�n�n ücretler� genel kurulca kabul ed�len kadro ve yıllık tahm�n� bütçeye 
göre kararlaştırılır.

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
MADDE 65- Müdürün görevler� şunlardır: 
a) Yönet�m Kurulu kararlarını, yıllık çalışma programlarını göz önünde tutarak uygulamak,
b) B�rl�k �şler�n� yürütmek, �şler�n uyumu ve düzen�n� sağlamak,
c) Yönet�m Kurulu toplantılarında oy kullanmamak şartı �le hazır bulunmak.

SAĞLIK, TEKNİK VE İDARİ PERSONEL
MADDE 66- B�rl�k �dar�, sağlık ve tekn�k konularda personel çalıştırab�l�r. Kamu kurum ve kuruluşlardan 
herhang� b�r projeye dayalı olarak kred� veya yardım alan b�rl�k, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmes� 
hal�nde �sten�len şartlara uygun personel� �st�hdam edeb�l�r.

MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 67- B�rl�k müdürü, b�rl�k personel�n�n am�r�d�r. Denet�m kurulu üyeler� ve yönet�m kurulu üyeler�nden 
başkasına b�rl�ğ�n �şler� �le �lg�l� b�lg� veremez. B�rl�k h�zmet personel� müdüre karşı sorumludur. B�rl�k müdürü 
kend�ne ver�len görevler� gereğ� g�b� veya h�ç yer�ne get�rmezse yönet�m kuruluna karşı sorumludur.

PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASI
MADDE 68- Yönet�m Kurulu, müdür ve personel�n�n �ş�ne son vereb�l�r. Çıkarılma �şler�nde yönet�m kurulu 
kararı gerekl�d�r. 

YEDİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK VE MERKEZ BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

MERKEZ BİRLİĞİNE GİRİŞ, BAŞVURMA ŞEKLİ VE İTİRAZ
MADDE 69- Genel kurul kararı �le b�rl�ğ�n gel�şmes�, amaçlarının gerçekleşmes�, menfaatler�n�n korunması, 
eğ�t�m yapılması ve b�rl�ğ�n çalışma konularında tavs�yeler alınması g�b� h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n aynı 
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ürün grubunda bulunan en az 7 b�rl�k tarafından ürün grubunda merkez b�rl�ğ� kurulab�l�r veya b�rl�k kurulmuş 
merkez b�rl�ğ�ne üye olab�l�r.
 
MADDE 70- B�rl�ğ�n faal�yetler�yle �le �lg�l� olarak merkez b�rl�ğ�n�n satın alacağı, �nşa edeceğ�, k�ralayacağı, 
�şletme ve sosyal, eğ�t�m tes�sler�ne genel kurulca bel�rlenecek m�ktar üzer�nden katılab�l�r.

TEMSİLCİLİK
MADDE 71- Merkez b�rl�ğ� genel kurullarında b�rl�ğ� tems�l etmek üzere b�rl�k genel kurulunca üyeler arasından 
b�r asıl b�r yedek tems�lc� seç�l�r. Tems�lc�ler�n görev süres� 4 yıldır. Asıl tems�lc�n�n uygun b�r mazerete bağlı 
olarak b�rl�k genel kuruluna katılamaması durumunda ve yönet�m kurulunca ver�lecek oy kullanma �z�n belges� 
karşılığında yedek üyeye oy kullanma yetk�s� ver�l�r.

BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 72-  Bakanlığın b�rl�klerle �lg�l� görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) B�rl�kler�n ve merkez b�rl�kler�n kuruluşu �le �lg�l� �şlemler� yapmak.
b)B�rl�kler� ve merkez b�rl�kler�n� uluslararası anlaşmalar, ulusal plân ve programlar çerçeves�nde b�lg�lend�rmek 
ve yönlend�rmek.
c)B�rl�kler�n ve merkez b�rl�kler�n�n çalışmalarını tekn�k yönden desteklemek ve merkez b�rl�kler�n� tekn�k 
yönden denetlemek.   

BAKANLIK VE MERKEZ BİRLİĞİNİN DENETİMİ
MADDE 73- B�rl�kler�n ve merkez b�rl�kler�n mal� denet�mler�, genel kurul toplantısı önces� yem�nl� mal� 
müşav�rlere veya bağımsız denet�m kuruluşlarına yaptırılır. Denet�m�n sonuçları genel kurul önces� üyelere 
dağıtılır.
Denet�m kuruluşlarının tesp�t� �le denet�m usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.
Bakanlık, B�rl�kler� ve Merkez B�rl�kler�n� uygun göreceğ� müfett�ş, kontrolör ve denetç�ler vasıtasıyla 
denetleyeb�l�r. Ayrıca Merkez B�rl�kler� kend�ler�ne üye olan b�rl�kler� denetleyeb�l�r. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
BİRLİĞİN FESHİ ve TASFİYE

FESİH SEBEPLERİ
MADDE 74- B�rl�ğ�n fes�h durumları:
a) Kend�l�ğ�nden,
1. Amacın gerçekleşmes�, gerçekleşmes�n�n olanaksız hale gelmes�,
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış 
olması,
3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
4. Tüzük gereğ�nce yönet�m kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmes�,
5. Olağan genel kurul toplantısının �k� defa üst üste yapılamamasıdır.
Her �lg�l�, sulh hak�m�nden, b�rl�ğ�n kend�l�ğ�nden sonra erd�ğ�n�n tesp�t�n� �steyeb�l�r.
b) Genel kurul kararı �le her zaman b�rl�ğ�n fesh�ne karar ver�leb�l�r.
c)Mahkeme kararı �le b�rl�ğ�n amacı; kanuna, yönetmel�ğe ve tüzüğe aykırılık teşk�l etmes� hal�nde; Cumhur�yet 
savcısının veya b�r �lg�l�n�n �stem� üzer�ne mahkeme, b�rl�ğ�n fesh�ne karar ver�r. Mahkeme, dava sırasında 
faal�yetten alıkoyma dah�l gerekl� bütün önlemler� alır.
Genel kurulca fes�h kararı ver�ld�ğ�nde, b�rl�ğ�n para, mal ve haklarının tasfiyes� son yönet�m kurulu üyeler�nden 
oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu �şlemlere, feshe �l�şk�n genel kurul kararının alındığı veya kend�l�ğ�nden sona 
erme hal�n�n kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren başlanır. Tasfiye süres� �ç�nde bütün �şlemlerde b�rl�k adında “Tasfiye 
Hal�nde Balıkes�r �l� Kares�, Altıeylül, Bandırma, Dursunbey, Erdek, Gönen, İvr�nd�, Manyas, Savaştepe, 
Sındırgı, Susurluk,  B�gad�ç, , Edrem�t, Burhan�ye �lçeler� kanatlı hayvan et� üret�m� b�rl�ğ�” �bares� kullanılır. 
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Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak b�rl�ğ�n para, mal ve haklarının tasfiyes� �şlemler�n� baştan sonuna kadar 
tamamlamakla görevl� ve yetk�l�d�r. Bu kurul, önce b�rl�ğ�n hesaplarını �nceler. İnceleme esnasında b�rl�ğe a�t 
defterler, harcama belgeler�, tapu ve banka kayıtları �le d�ğer belgeler�n�n tesp�t� yapılarak varlık ve 
yükümlülükler� b�r tutanağa bağlanır. Tasfiye �şlemeler� sırasında b�rl�ğ�n alacaklılarına çağrıda bulunulur ve 
varsa malları paraya çevr�lerek alacaklılara öden�r. B�rl�ğ�n alacaklı olması durumunda alacaklar tahs�l ed�l�r. 
Alacakların tahs�l ed�lmes� ve borçların ödenmes�nden sonra kalan tüm para,  mal ve hakların devr� genel kurul 
tarafından bel�rlen�r. 
Tasfiyeye �l�şk�n tüm �şlemler tasfiye tutanağında göster�l�r ve tasfiye �şlemler�, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce haklı b�r nedene dayanılarak ver�len ek süreler har�ç üç ay �ç�nde tamamlanır.
B�rl�ğ�n para, mal ve haklarının tasfiye ve �nt�kal �şlemler�n�n tamamlanmasını müteak�p tasfiye kurulu tarafından 
durumun yed� gün �ç�nde b�r yazı �le İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne b�ld�rmes� ve bu yazıya tasfiye 
tutanağının da eklenmes� zorunludur. 
B�rl�ğ�n defter ve belgeler�n� tasfiye kurulu sıfatıyla son yönet�m kurulu üyeler� saklamakla görevl�d�r. Bu görev, 
b�r yönet�m kurulu üyes�ne de ver�leb�l�r. Bu defter ve belgeler�n saklanma süres� beş yıldır. 

KAYITTAN SİLME
MADDE 75 - B�rl�ğ�n tüzel k�ş�l�kler�n�n herhang� b�r nedenle sona ermes� hal�nde, para, mal ve haklarının tasfiye 
ve �nt�kal �şlemler�n�n tamamlanmasını müteak�p, yukarıdak� madde hükümler�ne göre tasfiye sonucunun 
b�ld�r�lmes� üzer�ne, b�rl�k onay �le Bakanlık kaydından s�l�n�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

HESAP YILI
MADDE 76- Mal�ye Bakanlığından özel hesap dönem� alınmadıkça hesap yılı Ocak ayının b�r�nc� günü başlar. 
Aralık ayının son gününde b�ter.
B�rl�k, b�lanço ve gel�r tablosunu yıl sonunda (31 Aralık) Mal�ye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe S�stem� 
Uygulama Genel Tebl�ğler�n� esas alarak hazırlar.

TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 77-B�rl�ğ�n tutacağı defterler şunlardır.

a) Açılış Onayı Yapılacak Defterler                                                                                                     
1) Yevm�ye defter�
2) Defter� keb�r
3) Envanter defter�    
4) Üye kayıt defter�
5) Yönet�m kurulu karar defter�                                     
6) Genel kurul toplantı ve müzakere defter�
7) Damga verg�s� defter�

1- Açılış onay zamanı                                                      
Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, �zleyen faal�yet dönemler�ndek� açılış onayları �se defterler�n 
kullanılacağı faal�yet dönem�n�n �lk ayından öncek� ayın sonuna kadar (hesap dönem� takv�m yılı olanlarda Aralık 
ayı �ç�nde) noter tarafından yapılır.                                                                   
Onaya tab� defterler�n hesap dönem� �ç�nde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl �ç�nde yen� defter 
kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.  

b) Kapanış Onayı Yapılacak Defterler
1) Yevm�ye defter�
2) Yönet�m ve müdürler kurulu karar defter�
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1- Kapanış Onayı ve Şekl�
Yevm�ye defter�n�n kapanış onayı �zleyen faal�yet dönem�n�n altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönem� takv�m 
yılı olanlarda Haz�ran ayı sonuna kadar), Yönet�m ve müdürler kurulu karar defter�n�n kapanış onayı �se �zleyen 
faal�yet dönem�n�n b�r�nc� ayının sonuna kadar (hesap dönem� takv�m yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) 
notere yaptırılab�lecekt�r.

BİRLİĞİN GELİRLERİ 
MADDE 78-B�rl�ğ�n gel�rler� şunlardır.
a) Üye a�datı, 
b) Üyelere sağlanan danışmanlık h�zmetler� karşılığında alınan ücretler,
c) Yurt �ç� ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar,
d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde ed�len gel�rler,
e)  Reklam, tanıtım ve yayın gel�rler�,
f)  B�rl�k aracılığı �le pazarlanan ürünler�n satış bedel� üzer�nden kes�lecek h�zmet payı,
g)  D�ğer gel�rler.

B�rl�kler, üyeler�ne gel�rler�nden pay dağıtamazlar.

BİRLİĞİN GİDERLERİ 
MADDE 79-
B�rl�ğ�n g�derler�, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faal�yetler �le üyeler�n�n hak ve menfaatler�n� 
koruyacak b�ç�mde yapılacak g�derler� kapsar.

BİRLİĞİN BORÇLANMA USULLERİ 
MADDE 80-B�rl�k amacını gerçekleşt�rmek ve faal�yetler�n� yürüteb�lmek �ç�n �ht�yaç duyulması hal�nde 
yönet�m kurulu genel kurul kararı �le borçlanma yapab�l�r. Bu borçlanma kred�l� mal ve h�zmet alımı konularında 
olab�leceğ� g�b� nak�t olarak da yapılab�l�r. Ancak bu borçlanma, b�rl�ğ�n gel�r kaynakları �le karşılanamayacak 
m�ktarlarda ve b�rl�ğ�n ödeme güçlüğüne düşürecek n�tel�kte yapılamaz. 

 MADDE 81-B�rl�k üyeler� ürett�ğ� ürün veya ürün gurubunun %100 üret�c� b�rl�ğ� aracılığıyla pazarlamayı 
taahhüt eder.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
 Görev�                                              :       Adı Soyadı                     İmzası  
 Tüzel k�ş�lerde �se yetk�l� tem.        :       

1- Geç�c� Başkan            :  Raş�t DOKUZ                  ……………………….…….
2- Geç�c� Başkan Yardımcısı           :  Bahatt�n BALTAŞ           ………………..…….…..…..
3- Geç�c� Sayman Üye            :  Tufan AKDENİZ              ……………….……..….…..
4- Geç�c� Yönet�m Kurulu Üyes�     :  Alaett�n MENDİR          ………………..…..…..……..
5- Geç�c�  Yönet�m Kurulu Üyes�    :  Hal�l KISA                      ………………..…....………..

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESİ  Esk� Kuyumcular Mahalles� Mek�k Sokak H�lm� Çakır İşhanı No:5-7A K.5 No: 501 Kares� Balıkes�r 
dır.
TEL: 0 532 217 30 13 - 0 533 347 15 37
FAKS:
E-POSTA ras�tdokuz@hotma�l.de
tufanakden�z72@hotma�l.com
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KURUCULARIMIZ
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1-Dokuzlar Tavukçuluk Hay. Gıda ve San.. Ltd. Şt�. / Raş�t Dokuz
2-Al� Alkaya
3-Cel�l Alkaya
4-Seyfitt�n Özdem�r
5-Mehmet Karaman
6-Ramazan Akden�z
7-Tufan Akden�z
8-Haydar F�l�z
9-Şaban Alkaya
10-Ad�le Sayın
11-Selahatt�n Sözat
12-Yalçın Kural
13-Esbaş İnşaat Z�ra� ve Hayvansal Ürün. T�c. Ltd. Şt�. / Sadrett�n Başoğlu
14-Vedat Ev�rgen
15-Bahatt�n Baltaş
16-Mustafa Taylan
17-Osman Gümüş
18-Cannazar Gıda Tarım Hay. Ltd. Şt�. / Koray Aytek�n
19-Elka Gıda Tarım Hayvancılık San. ve T�c. Ltd. Şt�. / Koray Aytek�n
20-Ahmet İsmet Süzen
21-Çınar Grup Akaryakıt Menba Suları Tarım Hayv. Ltd. Şt�. / Refik Çınar
22-Em�ne Yalnız
23-Ahmet Şara
24-Raş�t Bulut
25-Mehmet Eğ�n
26-Al� Paso
27-Hüsey�n Durak
28-Mustafa Tuna
29-Mustafa Eker
30-Süleyman Sac�t Yüksek
31-İbrah�m Köstenoğlu
32-Bektaş Karam�şe
33-C�han Tokaç
34-Hasan Kurt
35-Osman Yüksel
36-As�ye Karaköse
37-Hal�l Kısa
38-Gülten Bodur
39-Nar�n Sev�ml�
40-Harun Seven
41-Murat Koyuncu
42-Akçaova Süt Tar. Hay. İnş. Gıda. Nak. Paz. Ltd. Şt�. / Özcan Erden
43-Sel�m Selçuk
44-Es�ner İht. Mad. İç ,Dış  T�c. Ltd. Şt�. / Cumhur Çaylı
45-Yusuf İnce
46-Nurgün Çavlan Ermantaş
47-Z�ya Çantal
48-Gökhan Şensöz
49-Taner Sarı
50-Feda� Tavşan
51-Sal�m Akkuş
52-Hüsey�n Kaya
53-İbrah�m Ethem Karagür
54-Fatma Nur Selçuk

KURUCU ÜYELERİMİZİN LİSTESİ



55-Adnan Bağrıyanık
56-Alaett�n Mend�r
57-İsma�l Meder
58-Met�n Üstüner
59-Tuğrul Ökten
60-Mehmet Al� Uçmak
61-Ahmet D�nç
62-Nad�r D�nmez
63-Ramazan Işık
64-Mehmet Göçen
65-İsa Donat
66-Muharrem Dem�r
67-Fat�h Şah�n
68-Bal-Gıda Balıkes�r Tavukçuluk Ltd. Şt� / Yıldıray Ulupınar
69-Sağlam Tavukçuluk Tarım Ürünler� Ltd. Şt�. / Fevz� Çakır
70-Al� Batı
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5200 SAYILI KANUN



Sayfa 23

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU 

Kanun Numarası : 5200 
Kabul Tar�h� : 29/6/2004 
Yayımlandığı R.Gazete : Tar�h : 6/7/2004 Sayı : 25514 
Yayımlandığı Düstur : Tert�p : 5 C�lt : 43 

Amaç ve kapsam 
Madde 1- Bu Kanunun amacı; üret�m� talebe göre plânlamak, ürün kal�tes�n� �y�leşt�rmek, kend� mülk�yet�ne 
almamak kaydıyla pazara geçerl� norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünler�n ulusal ve uluslararası 
ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedb�rler almak üzere tarım üret�c�ler�n�n, ürün veya ürün grubu bazında b�r 
araya gelerek, tüzel k�ş�l�ğ� ha�z tarımsal üret�c� b�rl�kler� kurmalarını sağlamaktır. 

Bu Kanun; tarımsal üret�c� b�rl�kler�n�n kuruluşu, �şley�ş�, yönet�m�, görevler� ve denet�m�ne �l�şk�n hükümler� 
kapsar. 

Tanımlar 
Madde 2- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Tarım ve Köy�şler� Bakanlığını, 
b) Tarım üret�c�s�: Her türlü b�tk�sel ve hayvansal ürünler �le avcılık ve yet�şt�r�c�l�k yoluyla su ürünler� 
üret�m�n� yaparak, bunları pazara sunan gerçek ve tüzel k�ş�ler�, 
c) B�rl�k: Tarım üret�c�ler�n�n, ürün veya ürün grubu bazında ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları, 
tüzel k�ş�l�ğ� ha�z tarımsal üret�c� b�rl�kler�n�, 
d) B�rl�k tüzüğü: Üret�c�ler tarafından kurulan b�rl�kler�n ve üst örgütler�n�n kuruluş, çalışma usul ve esaslarını 
�çeren hukukî düzenlemey�, 
İfade eder. 

Ürün veya ürün grubu 
Madde 3- Tarımsal üret�c� b�rl�kler�, her türlü b�tk�sel, hayvansal ürünler �le su ürünler� konusunda kurulab�l�r. 
Hang� ürün veya ürün grubu �ç�n b�rl�k kurulacağı, tarım sektöründek� �ht�yaçlar ve öncel�kler ışığında, Bakanlık 
tarafından çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r. 
Tarımsal üret�c� b�rl�kler�n�n kuruluşu ve tesc�l� 

Madde 4- B�rl�kler; ürün veya ürün grubu bazında faal�yet gösteren ve tüzükler�nde bel�rlenen m�ktardak� 
tarımsal üret�m� bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az onaltı tarım üret�c�s�n�n b�r araya 
gelmes�yle, asgarî �lçe düzey�nde kurulur. B�rl�ğ�n toplam üret�m kapas�tes�n�n ürün bazında, Bakanlık tarafından 
yönetmel�kle bel�rlenecek asgarî düzey�n altında olmaması gerek�r. 
Aynı ürün veya ürün grubu �ç�n �lçe düzey�nde en fazla b�r b�rl�k kurulab�l�r. B�rl�kler, tarım üret�c�ler�n�n gen�ş 
katılımını sağlayacak tedb�rler alır. 
B�rl�k, üyeler�n �mzaladıkları tüzük �le Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel k�ş�l�k kazanır. 
B�rl�k tüzüğünün; gerçek k�ş�ler tarafından b�zzat, tüzel k�ş�ler tarafından yetk�l� tems�lc�ler�nce �mzalanmış 
olması şarttır. B�rl�k tüzüğü ve ekler�, Bakanlıkça otuz gün �ç�nde �ncelen�r. 
–––––––––––––– 
11/3/2010 tar�hl� ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler �le Yeterl� Arz ve Talep Der�nl�ğ� Bulunan D�ğer Malların 
T�caret�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 18 �nc� maddes�yle, bu Kanunda 5957 sayılı Kanun hükümler�ne 
aykırılık bulunması durumunda mezkur kanun hükümler�n�n uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 
B�rl�k tüzüğünü �mzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üret�c�ler, kend� aralarından beş k�ş�l�k geç�c� yönet�m 
kurulunu seçerler. Geç�c� yönet�m kurulu, �lk genel kurula kadar b�rl�ğ� tems�l eder. 
B�rl�k tüzüğünde mevzuata aykırılık veya noksanlık tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde, bunların g�der�lmes�, geç�c� yönet�m 
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kurulundan yazı �le �sten�r. Bu yazının tebl�ğ�nden �t�baren otuz gün �ç�nde bel�rt�len noksanlıklar tamamlanmaz 
veya mevzuata aykırılık g�der�lmez �se Bakanlıkça b�rl�ğ�n tesc�l� yapılmayarak, kurucu üyelere b�ld�r�l�r ve genel 
hükümlere göre �şlem yapılır. 

B�rl�ğ�n görevler� 
Madde 5- B�rl�kler, bu Kanunun amacına uygun olarak aşağıdak� görevler� yapar: 
a) Üyeler�n�n ürett�kler� ürünlerle �lg�l� p�yasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak. 
b) Üyeler�n�n ürünler�ne pazar bulmak, ürünler�n pazara arzını düzenlemek. 
c) Üyeler�ne üret�m tekn�kler�, hasat, depolama, paketleme konularında tekn�k destek sağlamak. 
d) Üyeler�ne g�rd� tem�n�nde yönlend�r�c� yardımlarda bulunmak. 
e) İç pazara ve �hracata uygun çeş�tler�n üret�lmes�n� sağlamak. 
f) Eğ�t�m ve yayım h�zmet� vermek, danışman h�zmet� sağlamak. 
g) Ürün kal�tes�n� �y�leşt�r�c� tedb�rler almak ve ürün standartlarını uygulamak. 
h) Ç�ftl�k düzey�nde yapılan tarımsal uygulamaları �zlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek. 
ı) Paket ve ambalajlarla �lg�l� standartların uygulanmasını sağlamak. 
�) Çevreyle uyumlu üret�m tekn�kler�n� yaygınlaştırmak. 
j) Üyeler� adına ürün depolanmasına, gerekt�ğ�nde bu amaçla depo k�ralanmasına yardımcı olmak. 
k) Ürünler�n tanıtımıyla �lg�l� faal�yetlerde bulunmak. 
l) Ürünlerle �lg�l� her türlü kaydı tutmak. 
m) Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kabul ett�ğ� uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak p�yasa düzenlemeler�n�n 
gerekt�rd�ğ� görevler� yürütmek. 
n) Sözleşmel� üret�m kapsamında, üyeler� adına örnek t�p sözleşmeler düzenlemek ve bununla �lg�l� faal�yetler� 
koord�ne etmek. 

B�rl�ğ�n organları 
Madde 6- B�rl�ğ�n organları; genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kuruludur. 

Genel kurul, görev ve yetk�ler� 
Madde 7- Genel kurul, b�rl�k üyeler�nden oluşur. 
Genel Kurulun görev ve yetk�ler� şunlardır: 
a) Yönet�m ve denet�m kurulu üyeler�n� seçmek. 
b) Çalışma raporlarını �ncelemek. 
c) Yönet�m kurulu �le denet�m kurulu raporlarının �bra ed�l�p ed�lmemes�ne karar vermek. 
d) Kes�n hesapları kabul veya reddetmek. 
e) Yönet�m kurulunun tekl�f edeceğ� bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak. 
f) Personel �şlemler�, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı �le üyel�k a�datlarının bel�rlenmes� hususunda 
yönet�m kuruluna yetk� vermek. 
g) B�rl�k aracılığı �le pazarlanan ürünler�n satış bedel�n�n b�nde �k�s�n� aşmamak üzere kes�lecek h�zmet payını 
tesp�t etmek. 
8881 
h) Merkez b�rl�ğ�ne tems�lc� seçmek. 
ı) Üyel�kten çıkarılmayı onaylamak. 
�) D�ğer karar ve tedb�rler� almak. 
Genel kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu �le toplanır. İlk toplantıda gerekl� çoğunluk sağlanamazsa, �k�nc� 
toplantı çoğunluk şartı aranmadan yapılır. Genel kurul, denet�m kurulunun veya yönet�m kurulunun kararı 
yahut genel kurul üyeler�n�n üçte b�r�n�n yazılı 
taleb�yle olağanüstü toplantıya çağrılab�l�r. 

Yönet�m kurulu; görev, yetk� ve sorumlulukları 
Madde 8- Yönet�m kurulu, genel kurulun dört yıl �ç�n kend� üyeler� arasından seçt�ğ� en az beş, en çok yed� 
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üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seç�l�r. 
(İptal �k�nc� fıkra: Anayasa Mahkemes�'n�n 22/10/2014 tar�hl� ve E.: 2014/154, K.: 2014/159 sayılı 
Kararı �le.) 
Yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler� şunlardır: 
a) Üye kabul etmek. 
b) Genel kurul gündem�n� tesp�t etmek, faal�yet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya 
çağırmak. 
c) B�rl�k muhasebe kayıtlarını b�lanço esasına göre tutmak ve tahm�n� bütçe, kes�n hesap ve aktarma 
tekl�fler�n�, aylık m�zan ve bunlara a�t raporları sunmak. 
d) B�rl�k personel�n�n atamasını yapmak ve görev�ne son vermek. 
e) B�rl�ğe h�zmet satın almak. 
f) Genel kurulun verd�ğ� yetk� çerçeves�nde b�rl�ğ�n taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, b�rl�ğ�n 
mallarını yönetmek ve korumak. 
g) B�rl�ğ�n faal�yet alanı �çer�s�ndek� ürün veya ürün grubu �le �lg�l� p�yasa fiyatlarını tak�p etmek, pazar 
araştırması yapmak ve yaptırmak. 
h) Ürün veya ürün grubunun kal�tes�n� yükseltmek �ç�n gerekl� k�ş�, kurum veya kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak. 
ı) B�rl�k üyeler�n� b�lg�lend�r�c� toplantılar yapmak ve eğ�t�m faal�yetler�nde bulunmak. 
�) B�rl�ğ� yurt �ç�nde ve yurt dışında tems�l etmek. 
j) Gerekt�ğ�nde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
k) Sözleşmel� üret�m kapsamında, üyeler� adına örnek t�p sözleşmeler düzenlemek ve bununla �lg�l� faal�yetler� 
koord�ne etmek. 
l) Genel kurul tarafından ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek. 
Yönet�m kurulu üyeler�, b�rl�k faal�yetler�ne �l�şk�n �craatlarından on yıl süre �le sorumludurlar. 

Denet�m kurulu, görev ve yetk�ler� 
Madde 9- Denet�m kurulu, genel kurulun kend� üyeler� arasından seçt�ğ� üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda 
yedek üye seç�l�r. 
Denet�m kurulunun görev ve yetk�ler� şunlardır: 
a) B�rl�k b�lanço ve defterler�n� �ncelemek. 
b) Yönet�m kurulunun faal�yetler� �le �lg�l� yapılan denet�m raporunu genel kurulun onayına sunmak. 
c) Gerekt�ğ�nde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 
 
Üyel�k şartları, a�dat ve üyel�kten çıkarılma 
Madde 10- B�rl�ğe üye olmak �steyen tarım üret�c�ler�nde aşağıdak� genel şartlar aranır: 
a) Üye olacağı b�rl�ğ�n �şt�gal ett�ğ� ürün veya ürün grubu �le �lg�l� pazara yönel�k üret�mde bulunmak. 
b) Ç�ftç� belges� sah�b� olmak. 
c) Gerçek k�ş�ler bakımından, onsek�z yaşını doldurmuş olmak. 
Üyel�k �ç�n gerekl� özel şartlar b�rl�k tüzüğünde bel�rlen�r. 
Tüzel k�ş�ler�n b�rl�klere üyel�k başvurusu �ç�n kend� yetk�l� organlarınca yetk�lend�r�lmes� gerek�r. 
Yönet�m kurulu, müracaat tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde üyel�k şartlarını taşıyanların üyel�kler�n� kabul 
eder. Üyel�k, g�r�ş a�datının ödenmes� �le kazanılır. 
B�rl�k üyeler�, g�r�ş a�datı ve her yıl �ç�n yıllık a�dat ödemekle yükümlüdür. G�r�ş a�datı �le yıllık a�dat, onaltı 
yaşından büyükler �ç�n uygulanan aylık asgarî ücret�n brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla 
olamaz. G�r�ş a�datının alındığı yıl �ç�n ayrıca yıllık a�dat alınmaz. G�r�ş a�datı ve yıllık a�dat m�ktarları, 
bel�rlenecek dereceler üzer�nden ve tar�felere göre yönet�m kurulunun tekl�fi �le genel kurul tarafından 
bel�rlen�r. 
Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�ren haller, b�rl�k tüzüğünde bel�rlen�r. 

B�rl�ğ�n gel�rler� 
Madde 11- B�rl�ğ�n gel�rler� şunlardır: 
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a) Üyel�k a�datları. 
b) Üyelere sağlanan danışmanlık h�zmetler� karşılığında alınan ücretler. 
c) Yurt �ç� ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar. 
d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde ed�len gel�rler. 
e) Reklam, tanıtım ve yayın gel�rler�. 
f) B�rl�k aracılığı �le pazarlanan ürünler�n satış bedel� üzer�nden kes�lecek h�zmet payı. 
g) D�ğer gel�rler. 
B�rl�kler, üyeler�ne gel�rler�nden pay dağıtamazlar. 

B�rl�ğ�n g�derler� 
Madde 12- B�rl�ğ�n g�derler�, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faal�yetler �le üyeler�n�n hak ve 
menfaatler�n� koruyacak b�ç�mde yapılacak g�derler� kapsar. 

Merkez b�rl�kler� 
Madde 13- B�rl�kler ürün veya ürün grubu bazında ulusal düzeyde merkez b�rl�ğ� şekl�nde örgütleneb�l�r. 
Merkez b�rl�ğ�, aynı ürün veya ürün grubunda faal�yet gösteren en az yed� tarımsal üret�c� b�rl�ğ�nden oluşur. Aynı 
ürün veya ürün gurubu �ç�n b�rden fazla merkez b�rl�ğ� kurulamaz. 
Merkez b�rl�kler�n�n kuruluşu, tarımsal üret�c� b�rl�kler�n�n kuruluşundak� esaslara tab�d�r. 
Merkez b�rl�ğ�n�n genel kurulu, üye b�rl�kler�n�n genel kurullarınca seç�lecek b�rer tems�lc�den oluşur. 
Merkez b�rl�kler�n�n yönet�m ve denet�m kurullarının üye sayısı, görevler� ve sorumlulukları tüzükler�nde 
bel�rlen�r. 

Merkez b�rl�kler�n�n görev ve yetk�ler� 
Madde 14- Merkez b�rl�kler�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır : 
a) Faal�yet gösterd�kler� ürün veya ürün grubuyla �lg�l� olarak ulusal düzeydek� üret�m planlarına ve 
ürünler�n�n pazarlanmasına �l�şk�n kurallara uyulmasında üyeler�ne yardımcı olmak ve üyeler�n� 
yönlend�rmek. 
b) Üyeler�n�n faal�yetler�n� desteklemek, �zlemek ve değerlend�rmek. 
c) Üyeler�n�, yurt �ç�nde ve yurt dışında tems�l etmek. 
d) Türk�ye Z�raat Odaları B�rl�ğ�n�n ürün bazında yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna tems�lc� 
göndermek. 

Merkez b�rl�kler�n�n gel�r ve g�derler� 
Madde 15- Merkez b�rl�kler�, genel kurul tarafından bel�rlenen oranlarda, üyes� olan b�rl�kler�n üyel�k a�datı 
gel�rler�nden pay alır. Bu m�ktar, b�rl�kler�n üyel�k a�datı gel�rler�n�n yüzde onundan fazla olamaz. 
Merkez b�rl�kler�n�n g�derler�, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faal�yetler �le üyeler�n�n hak ve 
menfaatler�n� koruyacak b�ç�mde yapılacak g�derler� kapsar. 

Bakanlığın görev ve yetk�ler� 
Madde 16- Bakanlığın b�rl�klerle �lg�l� görev ve yetk�ler� şunlardır: 
a) B�rl�kler�n ve merkez b�rl�kler�n kuruluşu �le �lg�l� �şlemler� yapmak. 
b) B�rl�kler� ve merkez b�rl�kler�n� uluslararası anlaşmalar, ulusal plân ve programlar çerçeves�nde 
b�lg�lend�rmek ve yönlend�rmek. 
c) B�rl�kler�n ve merkez b�rl�kler�n�n çalışmalarını tekn�k yönden desteklemek ve merkez b�rl�kler�n� tekn�k 
yönden denetlemek. 

Ceza hükümler� 
Madde 17- B�rl�kler ve üst örgütler�n�n paraları �le para hükmündek� evrak, senet ve sa�r malları aleyh�ne suç 
�şleyen ve b�lanço, rapor ve d�ğer her çeş�t kağıt ve defterler üzer�nde suç mah�yet�nde değ�ş�kl�k yapan veya 
bunları kasten yok eden organlara dah�l üyeler �le personel hakkında, kamu görevl�ler�ne �l�şk�n ceza 
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hükümler� uygulanır. (1) 

Denet�m 
Madde 18- B�rl�kler�n ve merkez b�rl�kler�n mal� denet�mler�, genel kurul toplantısı önces� yem�nl� mal� 
müşav�rlere veya bağımsız denet�m kuruluşlarına yaptırılır. Denet�m�n sonuçları genel kurul önces� üyelere 
dağıtılır. 
Denet�m kuruluşlarının tesp�t� �le denet�m usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r. 

(Ek fıkra: 3/6/2011-KHK-639/32 md.) Bakanlık, B�rl�kler� ve Merkez B�rl�kler�n� uygun göreceğ� müfett�ş, 
kontrolör ve denetç�ler vasıtasıyla denetleyeb�l�r. Ayrıca Merkez B�rl�kler� kend�ler�ne üye olan b�rl�kler� 
denetleyeb�l�r. 

Muafiyet 
Madde 19- B�rl�ğe a�t her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, �nşa ve kullanımları �le 
b�rl�kçe yürütülen h�zmet ve faal�yetler damga verg�s� har�ç her türlü verg�, res�m, harç ve katkı payından 
muaftır. 
Uygulanacak d�ğer hükümler 
Madde 20- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler �le 6.10.1983 tar�hl� ve 2908 sayılı 
Dernekler Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanır. 
––––––––––––––––––– 
23/1/2008 tar�hl� ve 5728 sayılı Kanunun 554 üncü maddes�yle bu maddede yer alan “Devlet memurları 
hakkındak� cezalar uygulanır.” �bares� “kamu görevl�ler�ne �l�şk�n ceza hükümler� uygulanır.” olarak 
değ�şt�r�lm�ş ve metne �şlenm�şt�r. 

 
Mevcut tarımsal örgütler�n uyumu 
Madde 21- Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte kurulu bulunan tarımsal örgütler, Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmel�kle bel�rlenen usul ve esaslara uyulması kaydı �le bu Kanun kapsamında faal�yet göstereb�l�rler. 

Yönetmel�kler 
Madde 22- Bu Kanunda öngörülen yönetmel�kler, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde 
Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Yürürlük 
Madde 23- Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer. 

Yürütme 
Madde 24- Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ



Sayfa 26

KANATLI HAYVAN ETİ ÜRETİMİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİME İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; kanatlı hayvan et� üret�m�nde entegre firma �le üret�c�/üret�c� örgütü 
arasındak� sözleşmel� üret�m�n bel�rl� usul ve esaslar çerçeves�nde düzenlenerek, üret�mde sürdürüleb�l�rl�ğ�n 
sağlanması, standartlara uygun ürün elde ed�lmes� ve plânlı üret�m yapılmasına yönel�k firma �le üret�c�n�n 
uyması gereken kuralları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; kanatlı hayvan et� üret�m� yaptıran entegre firmalar �le bu firmalara 
sözleşmel� olarak üret�m yapan gerçek ve tüzel k�ş�ler veya tems�l yetk�s�ne sah�p üret�c� b�rl�kler� arasında 
akded�len bakım ve yet�şt�rmeye �l�şk�n sözleşmel� üret�m �le �lg�l� usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 12 nc� ve 13 üncü maddeler� 
�le 29/6/2004 tar�hl� ve 5200 sayılı Tarımsal Üret�c� B�rl�kler� Kanununun 5 �nc� maddes�ne dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) F�rma: Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre üret�c�/üret�c� b�rl�ğ� �le sözleşme akdeden; c�vc�v, yem tem�n�, 
veter�ner h�zmetler�, kes�mhane ve son kullanıcı ürün pazarlaması g�b� faal�yetler� yürüten gerçek veya tüzel 
k�ş�l�ğ� ha�z entegre firmaları,
c) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık İl/İlçe müdürlükler�n�,
ç) Sözleşmel� üret�m: Bakanlık Hayvan Kayıt S�stem�ne kayıtlı, kanatlı yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygun tekn�k ve sağlık 
şartlarını ha�z kümesler� bulunan üret�c�ler/üret�c� b�rl�kler� �le firma arasında, c�vc�v, yem, aşı, �laç, veter�nerl�k 
h�zmetler� g�b� ana üret�m g�rd�ler� firma tarafından karşılanan, karşılıklı menfaatler�n korunduğu b�r sözleşmeye 
dayanılarak yapılan canlı kanatlı
hayvan üret�m�n�,
d) Üret�c� b�rl�ğ�: Kanatlı hayvan et� üret�c�ler�n�n gönüllülük esasına dayalı olarak tarımsal alanda üret�mden 
pazara kadar ekonom�k menfaatler�n� ve özell�kle meslek ve geç�mler�ne a�t �ht�yaçlarını karşılıklı yardım, 
dayanışma ve kefalet suret�yle sağlayıp korumak, üyeler� adına kanatlı et� üret�m�n�n sözleşmel� usulde 
yapılmasına �l�şk�n �ş ve �şlemler� yürütmek üzere tems�l ve �lzam yetk�s� bulunan, mer'� mevzuata dayanarak 
kurdukları organ�zasyonları,
e) Ürün: Sözleşmeye konu, kanatlı et� üret�m� amacıyla yet�şt�r�len kanatlı hayvanı, �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme İlkeler�, Yükümlülükler ve Sözleşme �le İlg�l� Usul ve Esaslar
Sözleşme �lkeler�
MADDE 5 – (1) Kanatlı hayvan e_ üret�m�ne yönel�k taraflarca �mzalanan sözleşmeler aşağıdak� �lkeler 
kapsamında yapılır:
a) Sözleşme tarafların karşılıklı �stekler� üzer�ne düzenlen�r.
b) Taraflar b�rb�rler�ne karşı, sözleşmen�n �mzalanmasından b�t�m�ne kadar üret�m�n her aşamasında şeffaflık 

AY V   H A  I  N  L    ET    TA   İ N    Ü A   R K    E İ  T L   İİ    C  R İ İ    B S   İE   R K  L I  İ  L  Ğ  A  İ B                                                        

 BİKÜB Balıkes�r �l� Kanatlı Hayvan Et� Üret�c� B�rl�ğ� Mevzuat K�tapçığı



esasına dayalı b�lg� paylaşımında bulunur.
c) Sözleşme hükümler�n�n, tarafların b�rl�kte katılımı �le müzakere ed�lerek ortak menfaat eksen�nde 
hazırlanması esastır.
ç) Sözleşmeden doğan ed�mler�n �fasında dürüstlük kuralı ön plandadır.
d) Kanatlı hayvan et� üret�m�nde sürdürüleb�l�r b�r sektörün oluşturulması maksatlı üret�c� örgütlenmes� teşv�k 
ed�l�r.

Yükümlülükler
MADDE 6 – (1) Sözleşmen�n taraflarınca aşağıda yer alan yükümlülüklere uyulması esastır:
a) Ürünün mülk�yet� firmaya a�tt�r. Ürünün yet�şt�rme dönem� sonunda firmaya tesl�m ed�lmemes�, noksan tesl�m 
ed�lmes�, g�zlenmes�, satılması veya üçüncü şahıslara devr� g�b� hallerde doğacak bütün zarardan üret�c� 
sorumludur.
b) Üret�c�, ürünler�, firma elemanlarınca ver�len tal�matlara ve bakım programına uygun olarak yet�şt�r�r. F�rma, 
üret�c�ye a�t kümesler�, üret�m ve depolama yerler�n� denetleyeb�l�r.
c) F�rma tarafından, aynı üret�m dönem� �ç�nde üret�m yaptırılan kümesler�n tamamında enerj�, prote�n, m�neral, 
v�tam�n ve benzer� g�b� ver�mde farklılıklara neden olmayacak bes�n madde �çer�ğ�ne sah�p aynı n�tel�kte, yem 
değer� açısından hayvanın �ht�yacını karşılayacak düzeyde ve yem mevzuatına uygun yem sağlanır.
ç) B�yogüvenl�k önlemler� konusunda �lg�l� mevzuata uyulması kaydıyla; yükleme, taşıma, aşı, �laç, veter�nerl�k, 
dezenfeks�yon h�zmetler� uygulama bedeller� firma tarafından karşılanır.
d) F�rma tarafından karşılanan ürün, yem, b�yogüvenl�k g�rd�ler� ve benzer� �le �lg�l� çıkacak problemler�, üret�c� 
en geç üç gün �çer�s�nde sms, e-posta, telefon, faks g�b� �let�ş�m araçlarıyla firmaya b�ld�rmek zorundadır. Üret�c� 
�hbar mükellefiyet�n� zamanında yer�ne get�rmemes�nden doğacak zarardan sorumludur.
e) F�rma sorumlu veter�ner hek�mler�n�n onayı ve b�lg�s� dışında, �laç, aşı ve benzer� maddeler�n kullanılması 
sonucu hayvanların zarar görmes� hal�nde zarar üret�c� tarafından karşılanır.
f) Kümeslerde görülen �lk hafta ölümler�n�n %1'� geçmes� ve bunun firma kaynaklı hastalıklardan 
kaynaklandığının tesp�t� hal�nde oluşan zarar firmaya a�tt�r.
g) İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, üret�c�n�n kontrolündek� saklama ve depolama şartlarında herhang� 
b�r olumsuzluk görülmemes� ve yeml�kler ve/veya yem s�lolarından alınarak anal�z� yaptırılan numunelere 
göre firma kaynaklı olduğu tesp�t ed�len ölümlerden üret�c� sorumlu olmaz.
ğ) F�rma, ürün seyreltme ve n�ha� toplama tar�hler�n� en az �k� gün önce sms, e-posta, telefon, faks g�b� �let�ş�m 
araçlarıyla üret�c�ye b�ld�r�r. Mücb�r sebeple ac�l durum sevk�n�n gerekmes� hal�nde bu şart aranmaz. Üret�c�, 
firma tarafından bel�rlenen kes�m yaşı ve gününe uymak zorundadır.
h) Üret�c�, yüklemeden en az 4-6 saat önce hayvanları yemlemey� kesmek zorundadır. Tesl�mat önces�nde 
hayvanlara yem, moza�k kırığı, kum vs. yed�rmek g�b� kantar sonucunu etk�leyecek b�r uygulama yapıldığının 
tesp�t ed�lerek belgelend�r�lmes� hal�nde, üret�c� b�lg�lend�r�lerek firma tarafından re'sen fire düşüleb�l�r.
ı) F�rma sorumlu veter�ner hek�m� ya da yetk�lend�r�lm�ş personel�n, sağlıksız olduğu ya da kabul kr�terler�ne 
uymadığı �ç�n ayırdıkları har�ç olmak üzere, tesl�m alınan ürünler�n tamamı tartıya dah�l ed�l�r.
�) F�rma, yem fabr�kası ve kes�mhane kantarı tartım sonuçlarını sms, e-posta, telefon, faks g�b� �let�ş�m araçlarıyla 
üret�c�ye �ved�l�kle b�ld�r�r.
j) Ürünler�n kümesten kes�mhaneye taşınması esnasında üret�c� ve/veya üyes� bulunduğu b�rl�k yetk�l�ler�, 
ürünlerle beraber g�tme, tartı esnasında hazır bulunma ve her tür bedel� üret�c� tarafından ödenmek kaydı �le firma 
�le mutabakata varılan akred�te b�r kantarda kontrol amaçlı tartım yaptırma hakkına sah�pt�r. Değerlend�rme 
esnasında kantarlar arasında oluşab�lecek fark taraflar arasında eş�t olarak paylaşılır.
k) Ürünler�n kümesten nak�l vasıtalarına tesl�m�nden sonra, nakl�ye hatalarından kaynaklanan kayıplardan üret�c� 
sorumlu tutulmaz.
l) Üret�c�, kayıtları firmanın bel�rtt�ğ� şek�lde tutar. F�rma tarafından kayıtlarla �lg�l� yapılan kontrolde 
uyumsuzluk tesp�t ed�lmes� hal�nde ortaya çıkacak zarardan üret�c� sorumludur.
m) F�rma üret�m dönem� sonunda üret�c�ye detaylı hesap özet� ver�r.
n) Üret�c�, ürünler�n tamamını tesl�m ett�ğ� tar�hten �t�baren en geç 10 gün �çer�s�nde alacak-borç hesabını yaparak 
mutabakatın sağlanmasının ardından müstahs�l makbuzu veya fatura düzenler. İmt�na etmes� hal�nde firmanın 
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düzenled�ğ� mutabakat metn� esas alınır.
o) 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt İç�nde Canlı Hayvan ve Hayvansal 
Ürünler�n Nak�ller� Hakkında Yönetmel�k hükümler� gereğ�, �l �çer�s�nde nakled�lecek hayvanlar �ç�n Nak�l 
Beyannames�, İller arasında yapılacak olan kanatlı hayvan nak�ller�nde, nak�l beyannames�ne �st�naden 
düzenlenen veter�ner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur. Nak�l sırasında, Bakanlıkça bel�rlenen 
belgeler� bulundurmayanlar hakkında 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanununa göre �dar� para cezası uygulanır.
ö) Üret�mde kullanılan veter�ner tıbb� ürünlerle �lg�l� hususlar 24/12/2011 tar�hl� ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Veter�ner Tıbb� Ürünler Hakkında Yönetmel�k çerçeves�nde yürütülür.

Sözleşme �le �lg�l� usul ve esaslar
MADDE 7 – (1) Üret�c� veya üret�c� adına üyes� bulunduğu üret�c� örgütü �le firma, tarafların ortak menfaatler�n�n 
gözet�ld�ğ� b�r sözleşme �mzalar. Sözleşme, b�r nüshası üret�c�de, b�r nüshası entegre firmada ve b�r nüshası da 
�l/�lçe müdürlüğünde kalacak şek�lde en az üç nüsha olarak düzenlen�r. Sözleşmen�n onaylı b�r örneğ�, 
sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten �t�baren yed� �ş günü �çer�s�nde üret�c� ve/veya üret�c� örgütü tarafından üret�m�n 
yapıldığı yerdek� �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ed�l�r.
(2) Sözleşmede, tarafların adı ve unvanı, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarası, tüzel k�ş�ler �ç�n t�caret s�c�l 
numarası ve verg� numarası, faal�yet gösterd�kler� ve �kamet ett�kler� yer�n açık adres�, �şletme tesc�l belges�ndek� 
�şletme numaraları, tüm �let�ş�m b�lg�ler� ve varsa elektron�k posta adres�n�n, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k 
numarası olmayan yabancı uyruklu k�ş�ler �ç�n mav� kart k�ml�k numarası, verg� numarası, pasaport numarasının 
olması gerek�r.
(3) Sözleşmel� yet�şt�r�c�l�k yapacak �şletmen�n Hayvan Kayıt S�stemler�nden b�r�ne kayıtlı olması şartı aranır.
(4) Sözleşmede bakım bedel� ve pr�m hesaplama usulü yoruma �ht�yaç duyulmayacak şek�lde açık olarak bel�rt�l�r 
ve bakım bedel� hesaplama yöntem�nde tek taraflı değ�ş�kl�k yapılamaz.
(5) Sözleşmeden doğan borçların �fasına �l�şk�n ortaya çıkan zararlarda, kusuruyla zarara sebep olan sorumludur.
(6) Taraflar sözleşme hükümler�nde tek taraflı olarak değ�ş�kl�k yapamazlar. Değ�ş�kl�ğ�n zorunlu olması 
durumunda en az üç ay önces�nden karşı tarafa b�ld�r�l�r. Sözleşmen�n taraflarınca değerlend�r�lerek mutabakata 
varılır.
(7) Sözleşmede, sözleşmen�n düzenlenme tar�h� ve süres� bel�rt�l�r. Taraflar süren�n b�t�m�nden evvel karşılıklı 
mutabakat �le sözleşme süres�n� uzatab�l�r.
(8) Sözleşmede yer almayan hususlarda �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
(9) Taraflar akdett�kler� sözleşmeye bu ürünle �lg�l� d�ğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla ayrıca özel hükümler 
koyab�l�rler.
(10) Üret�c�n�n taleb� ve kend�s� adına sözleşme yapmak üzere yazılı olarak yetk�lend�rmes� hal�nde, üret�c� b�rl�ğ� 
üyes� adına sözleşme yapab�l�r. B�rl�kler, yazılı olarak yetk�lend�r�lmeler� hal�nde üyeler� adına grup sözleşmes� 
de yapab�l�r.

S�gorta
MADDE 8 – (1) Sözleşmeye tab� ürün �ç�n üret�c� ve/veya firma tarafından Tarım S�gortası yaptırılması �steğe 
bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler
Mevcut sözleşmeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce yapılan sözleşmeler sözleşme süreler�n�n 
b�t�m�ne kadar geçerl�d�r.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
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Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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