
YALOVA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

  

  

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ) 

1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 

- Dilekçe,  

-  Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi noter tasdikli, diğer 4 adedi tasdikten sonra 

fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme, 

-  Kooperatif kuruluş bilgi formu, 

-  Kuruculara ait yük taşımaya uygun aracın Noter tasdikli ruhsatnamelerinin bir örneği, 

-  Aracın kiralık olması halinde, kira sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği, 

-  Araç mülkiyeti birden fazla kişiye ait ise ortak olacak kişiye diğerleri tarafından verilmiş 

muvafakatnamenin noter tasdikli bir örneği, 

-  İlgili Vergi Dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi,  

-  Oda (Meslek kuruluşu) kayıt belgesi, 

- Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir 

bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu, 

- İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile 

kanıtlanması mümkün olmayanlar için  

(Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname. 

 

Tarım Satış Kooperatifi kuruluşunda ek olarak, kurucuların, kurulacak kooperatifin 

anasözleşmesinin çalışma konusu bölümünde belirtilen ürünlerden birinin üreticisi olduğunu 

gösteren mahalli Ziraat Odası, Ziraat Odası olmayan yerlerde ise İl/İlçeTarım Müdürlüklerinden 

alacakları bu durumlarını gösterir belge ve kurucuların kooperatifin çalışacağı ürünler üzerinde 

ticaret ve komisyon işi yapmadıklarına ilişkin olarak ilgili vergi dairesinden alacakları belgeler 

istenir.  

 

1 İş günü 



2 
Kooperatif Ana Sözleşme/Madde 

Değişikliği İşlemleri 

    Dilekçe, 

-  Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gerekçeli yönetim kurulu kararının 

noter tasdikli bir örneği 

- Yönetim kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış altı adet değişiklik metni 

- Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneği 

- Yönetim kuruluna ait imza sirkülerinin bir örneği 

- Kooperatife ait yürürlükteki anasözleşmenin bir örneği 

- Kooperatife ait güncel bilgileri içerir bir adet bilgi formu 

 

1 İş günü 

3 
Bakanlık Temsilcisi 

Görevlendirilmesi İşlemleri 

Dilekçe 

- Çağrı için alınan kararın örneği  

- Toplantı gündemi 

- Vezne alındısı 

1 İş günü 

4 Mal Bildirimi İnceleme İşlemleri Mal bildirim formu 1 İş günü 

5 
Kooperatif Şikayet 

Değerlendirme İşlemleri 
Dilekçe-Başvuru 30 İş günü 

6 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Kuruluş İşlemleri 

Dilekçe 

Oda Kuruluş Tutanağı 

Oda Anasözleşmesi 

1 İş günü 

7 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Unvan Değişikliği İşlemleri 

Dilekçe 

Yönetim Kurulu Kararı 

Tadil Metni 

1 İş günü 

8 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Fesih İşlemleri 

Meslek Kuruluşları tarafından mevzuata göre feshedilmesi gereken odanın tespit edilerek 

evraklarının Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmesi 
1 İş günü 



9 
Esnaf ve Sanatkar Oaları Bakanlk 

Temsilcisi İşlemleri 

Dilekçe 

Karar 

İlana İlişkin Belge veya Gazete 

1 İş günü 

10 
Esnaf ve Sanatkarlar Ön 

İnceleme İşlemleri 
Dilekçe - Başvuru 30 İş günü 

11 Ahilik Haftası Kutlama İşlemleri 

Onay 

Ahilik Haftası Kutlama Komitesinin  Etkinliklere İlişkin Kararı 

Yılın Ahisinin, Kalfasının ve Çırağının Seçilmesi Kararı  

3 İş günü 

12 Toptancı Hal Kuruluş İşlemleri 
Dİlekçe 

Toptancı hali kuruluş komisyon raporu, 1 İş günü 

13 Toptancı Hal Fesih İşlemleri 

 

Dilekçe 

Belediye Meclisi Kararı 

 

1 İş günü 

14 
Hal Hakem Heyeti Şikayet 

Değerlendirme  

 

Uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe 

Uyuşmazlığa ilişkin delil teşkil eden belgeler  

4 ay 

15 Bildirimci Kayıt İşlemleri 

 

Başvuru Formu 

ÇKS Belgesi (Üretici İse) 

Oda Kayıt Belgesi 

Vergi Kayıt Belgesi 

imza sirküsü (tüzel kişilerde) 

 

7 Dakika 



16 

A.Ş. Bakanlık Temsilcisi 

Görevlendirme İşlemleri -Genel 

Kurul İşlemleri 

Dilekçe 

Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket 

yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza 

sirküleri 

- Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri 

- Genel Kurulun (Mahkeme Kararı bulunması halinde) mahkemece izin verilmiş pay sahipleri 

tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği 

- Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme 

kararının bir örneği. 

- İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise 

buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği 

- Gündem 

- Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu 

1 İş günü 

17 
İstenmeyen Elektronik İleti 

İşlemleri 
Şikayet Başvurusu 45 gün 

18 

Üretici Örgütü Belgesi 

İşlemleri/Üretici Örgütü Belge 

Verilmesi 

 

Dilekçe 

'-İlgili kanunlara göre kooperatif ya da tarımsal üretici birliği olarak kurulduğunu gösterir belge, 

- Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilenler dahil sebze ve/veya meyve üreten en 

az 50 kişi olması ve ortak veya üyelerinin, sebze ve/veya meyvelerin üretimine ilişkin Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Üretici örgütü belgesi alınmasına ve ilgilendirilmek istenilen toptancı haline ilişkin yönetim 

kurulu kararının onaylı örneği, 

- Ana sözleşme veya tüzüğünün onaylı örneği, 

- Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde üretici örgütü belgesinin iptal edilmediğine ve sebze 

veya meyve üzerine faaliyette bulunduğuna ilişkin yetkililerce imzalı taahhütname, 

- Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı. 

 

1 İş günü 



19 

Üretici Örgütü Belgesi 

İşlemleri/Üretici Örgütü Belge 

İptali 

Dilekçe 1 İş günü 

20 Tüketici Hakem Heyeti İşlemleri 
Dilekçe 

Delil oluşturan Belge 
1 yıl 

21 
Tüketici Şikayeti İşlemleri 

(Denetim) 

Dilekçe-Başvuru 

Onay 
2 İş günü 

22 Denetim İşlemleri 
Dilekçe-Başvuru 

Onay 
2 İş günü 

23 

Denetim İşlemleri/Yıllık plan 

kapsamında/Resen Denetimlerin 

Başlanması 

Görevlendirme Onayı 1 İş günü 

24 

Belgelendirme İşlemleri / İş Yeri 

Dışında Satış Yetki Belgesi 

İşlemleri 

 

Dİlekçe 

- Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet yetki belgesi. 

- Satıcı veya sağlayıcının faaliyet konusunu ve kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya 

esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi. 

- Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri. 

- Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi. 

- Satıcı veya sağlayıcıya ait vergi levhası. 

- Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en son tarihli 

bilanço ve gelir tablosu. 

- Satışa konu edilen mal veya hizmetlerin listesi. 

- Tüketicilerin cayma bildirimini yapabileceği açık adres ve diğer iletişim bilgileri. 

- Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri. 

 

1 İş günü 



25 

Belgelendirme İşlemleri / İş Yeri 

Dışında Satış Yetki Belgesi İptal 

İşlemleri 

Onay 1 İş günü 

26 COKEY Numarası İşlemleri 

Dilekçe 

sicil gazetesi 

Vergi Kaydı 

İmza sirküsü (Tüzel Kişi Olması Halinde) 

10 dakika 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen 

sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat 

yerine başvurunuz. 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: 
İsim : Alpaslan TUNALI İsim           : Yıldırım UÇAR   

Unvan : Ticaret İl Müdürü Unvan        : Vali Yardımcısı   

Adres : Şehit Ömer Faydalı Caddesi 135/1 Yalova Adres         : Yalova Valiliği Hizmet Binası    

Telefon : 0 226 812 38 83    

Faks : 0 226 812 38 34     

e-Posta : yalova.tim@ticaret.gov.tr    

  

 


