
ZİRAAT ODALARI ÜYE KAYIT YÖNETMELİĞİ 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odaların asli üyelerinin verecekleri; arazi büyüklüğü, diğer 

tarımsal varlığı ve üretim durumlarını içeren beyannameler ile bu beyannamelere göre ziraat odaları 

tarafından üye kayıtlarıyla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik; odaların asli üyelerinin verecekleri; arazi büyüklüğü, diğer 

tarımsal varlığı ve üretim durumlarını içeren beyannameler ile bu beyannamelere göre ziraat odaları 

tarafından üye kayıtlarıyla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik; Anayasanın 135. maddesi, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 

Odaları Birliği Kanunu ile bu Kanun kapsamında çıkarılan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 

Nizamnamesine (Yönetmelik) dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;  

Kanun: 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununu, 

Nizamname: Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Nizamnamesini, 

Yönetmelik: Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğini, 

Birlik: Türkiye Ziraat Odaları Birliğini,  

Oda: Ziraat Odasını,  

Çiftçilik: Bu Kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve 

ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su 

ürünleri elde edilmesini, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesini, muhafaza 

ve pazarlanmasını,  

Çiftçi: Çiftçilik faaliyetlerini mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az 

bir ekim veya yetiştirme devresi yapanları, 

Asli üye: Çiftçilikle iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa da 

Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, 

belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşları, 

Kurum: Gerçek kişi dışında kalan asli üyeleri,  

Aktif üye: Kanuni yükümlüklerini yerine getiren, üyeliklerini güncelleyen ve o yılın tasdikini 

taşıyan çiftçi belgesi alma hakkına sahip üyeleri, 

Pasif üye: Kanuni yükümlüklerini yerine getirmediği ve üyeliklerini güncellemediği için o 

yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesi alma hakkına sahip olmayan üyeleri,  

Çiftçi belgesi: Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı 

bulundukları ziraat odası tarafından verilen ve o yılın tasdikini taşıyan belgeyi, 

Beyanname: Odaya kayıt olmak isteyen ya da Oda asli üyeleri tarafından her yıl güncelleme 

için verilmesi gereken, kişiye ait kişisel bilgilerle, tarımsal mal varlığı, faaliyet türü, üretim deseni, 

ekipman ve bina varlığı gibi bilgileri içeren yazılı bildirimi,   

Fahri üye: Çiftçilikle iştigal etmedikleri halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddî 

ve manevî yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşları, 

ZOBİS: Ziraat Odaları Bilgi Sistemini, 

İfade eder. 

 

Asli üyeliğin başlaması ve sona ermesi 

Madde 5 - (1) Çiftçilik faaliyetlerini mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı 

veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa 



da Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, 

belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşların, faaliyet alanlarında kurulmuş 

bulunan ziraat odasına üyelikleri zorunludur. 

(2) Çiftçilik faaliyeti yürüttüğü halde, Odaya üyelik kaydı yapılmadığı tespit edilenler ilgili 

oda tarafından re’sen üye kaydedilirler. 

(3) Üyelik, çiftçiliğin terkedilmesi ya da çiftçinin ölümü ile sona erer.  

 

Fahri üyelik  

Madde 6- (1) Çiftçilikle iştigal etmedikleri halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, 

maddî ve manevî yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşlar, Oda meclis kararıyla fahri üye olarak 

seçilebilirler.  

(2) Fahri üyelerin, asli üyelerce yerine getirilmesi gereken kanuni yükümlükleri bulunmaz. 

Bu üyelere, giriş ücreti ve yıllık aidat tahakkuk ettirilmez.  

 

Üyeler tarafından verilecek beyanname 
Madde 7- (1) Odalara üye olmak isteyen kişilerin ilk kayıt esnasında verecekleri beyanname 

ile oda asli üyelerinin her yıl kayıt güncellemede verecekleri beyannameler aşağıdaki bilgi ve 

belgeleri içerir: 

a) Kurumların verecekleri beyannamede; kurumun unvanı, kurum faaliyetinin amaç ve 

konuları, kurumun merkezi (şube ise şubeye ait bilgiler), kurumun sermayesi, kurumun idaresi, 

kurumun temsili, kurumun vergi dairesi/numarası, kurumun hangi alanda ve nerede çiftçilik faaliyeti 

yürüteceği, çiftçilik faaliyetine ilişkin tarımsal mal varlığı, ekipman varlığı, bina varlığına ilişkin 

bilgileri içerir. Bunun dışında, Odalar tarafından istenebilecek diğer belgeler de Odaya verilmek 

durumundadır. 

b) Gerçek kişilerin verecekleri beyannamede: adı, soyadı gibi kişisel bilgiler, hangi alanda 

çiftçilik faaliyeti yürüteceği, çiftçilik faaliyetine ilişkin tarımsal mal varlığı bilgileri, üretim deseni,  

ekipman ve bina varlığına ilişkin bilgileri içerir. Gerçek kişilerin ilk kayıt ve kayıt sonlandırmada 

verecekleri dilekçe ya da beyannamelerde muhtar onayı aranır.   

(2) Birden fazla odanın çalışma alanında çiftçilik faaliyeti yürüten kişiler, beyannamelerini 

çiftçilik faaliyeti yürüttüğü ilçedeki ziraat odalarına ayrı ayrı verir. Asli üyeler bu işlemini ikamet 

odası aracılığıyla da yapabilir.  

 

Üye kayıtlarının yapılması 

Madde 8- (1) Odaya ilk defa kayıt olacaklardan, yukarıdaki maddeye uygun olarak alınacak 

beyanname, oda kayıt dilekçesinin eki olarak oda kayıtlarına alınır.  

(2) Bu dilekçeler geliş sırasına göre, Kanunun 13’üncü maddesi kapsamında yapılacak 

yönetim kurulu toplantısına sunulur. 

(3) Oda yönetim kurulunca üye yapılması kararlaştırılan kişiler; noter onaylı üye kayıt 

defterine kayıt edilir ve ZOBİS girişleri yapılır. 

(4) Üye kayıt defteri birbirini takip eden (teselsül eden) sicil numaraları içerir. Sicil numaraları 

üzerinde kesinlikle silinti kazıntı ve değişiklik yapılmaz.  

(5) Her üyeye bir sicil numarası verilir. Üyelikten çıkan/çıkarılan veya üyeliği sona erenlerin 

sicil numaraları, başka bir üyeye verilmez. Bu durumdaki üyenin tekrar kayıt yaptırması durumunda, 

üyeliği eski sicil numarası ile ihya edilir.  

(6) Bu şekilde, Odaya kayıt olan üyelerin sosyal sigortalar bildirimleri derhal, ZOBİS 

üzerinden yapılır. Bu süre 30 günü geçemez ki geçmesi halinde Odaya kesilecek idari para cezası, 

bildirimi zamanında yapmayan kişilere rücu edilir. 

(7) Birden fazla odanın çalışma alanında çiftçilik faaliyeti yürüten kişilerin kayıtları; 

Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre yapılır.  

(8) Asli üyelere azalık karnesi yerine de geçen, düzenlendiği yıl için aktif üye olduğunu ve 

çiftçilik faaliyetinde bulunduğunu tevsik eden çiftçi belgesi verilir. 



(9) Odaya ilk defa kaydı yapılan asli üyeler, bir ekim veya yetiştirme devresi için “aktif üye” 

olarak kabul edilir. 

 

Re’sen kayıt 

Madde 9- (1) Gerçek/tüzel kişilerden, çiftçiliğe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde 

beyanname vererek oda kaydını yaptırmadığı tespit edilenler, Kanunun 35 inci maddesi gereğince 

odalar tarafından re'sen kaydedilirler. Bu şekilde üye kayıt edilenlerin sigorta bildirimleri, 8’inci 

maddeye göre yapılır. 

(2) Bu şekilde üye kaydı yapılan üyelere, oda kaydının re’sen yapıldığına dair yazılı bildirim 

yapılarak, 7’inci maddede yer alan beyannameleri vermeleri talep edilir.  

(3) Yapılan tebligatın ekine oda tarafından o yıl için kabul edilen giriş ücreti ve yıllık aidat 

listesi de eklenir. 

(4) Re’sen kaydı yapılarak kendisine yazı gönderilen ancak bir ay içinde beyanname 

vermeyen üyelere, bu defa Oda yönetim kurulunun tespit ettiği miktarda giriş ücreti yansıtılarak, 

belirlenen miktarı ödemesi için yazılı bildirim yapılır.   

 

Üye kayıtlarının güncellenmesi 

Madde 10- (1) Odaların asli üyeleri her yılın ilk beş ayı içinde arazi büyüklüğü, diğer tarımsal 

varlığı ve üretim durumları ile ilgili bilgileri içeren beyannamelerini, kayıtlı oldukları odalara vererek 

kayıtlarını güncellerler.  

(2) Muhtarlar kendi seçim çevrelerinde faaliyet gösteren çiftçilerin üyelik durumlarında 

meydana gelen değişiklikleri; her yıl Eylül ayı içerisinde seçim çevresinin bağlı bulunduğu Oda’ya 

vermek zorundadır. 

(3) Odalar, asli üyelerinden aldığı beyanlar kapsamında her yıl Haziran ayı sonuna kadar, 

muhtarlıklarca verilen bilgiler kapsamında ise her yıl Ekim ayı sonuna kadar gerekli güncellemeleri 

yaparlar. 

(4) Asli üyelerin, Odalara vermiş olduğu güncellemeye ilişkin beyannamelerdeki bilgilere 

göre, üyenin tarımsal mal varlığı, üretim deseni, ekipman ve bina varlığı gibi bilgileri ZOBİS’e işlenir 

ve çiftçi belgesi bu bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.  

(5) Asli üyelerin Odalara verdikleri beyannamelerde yer alan ve tarımsal mal varlığı/üretim 

deseni gibi yürüttükleri çiftçilik faaliyetlerinde değişiklik olması durumunda, bu durumu bir ay içinde 

ek beyanname vererek güncellerler. 

(6) Tüzel kişi üyelerin ana sözleşmelerinde ya da gerçek kişilerin kişisel bilgilerinde değişiklik 

olması halinde de bu değişiklikler ilgililerince bir ay içinde Odalara bildirilir. Odalar bu bilgileri 

dikkate alarak gerekli güncellemeleri yaparlar.  

(7) Bu maddeye uygun olarak kanuni yükümlülüklerini yerine getiren asli üyeler; bir ekim 

veya yetiştirme devresi için “aktif üye” kabul edilir.    

 

Üyenin giriş ücreti ve yıllık aidatının hesaplanması ve tahsil edilmesi  

Madde 11- (1) Odaya ilk defa kayıt olan kişilere; sahip olduğu tarımsal mal varlığının, oda 

tarafından Yönetmeliğe göre kabul edilen giriş ücreti ve yıllık aidat listesindeki karşılığı kadar giriş 

ücreti yansıtılır. Giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz. Bu işlemler, ZOBİS üzerinden 

yapılır.  

(2) Oda kaydını güncelleyecek kişilerin verecekleri beyannamedeki tarımsal mal varlığı ve 

oda tarafından Yönetmeliğe göre kabul edilen giriş ücreti ve yıllık aidat listesine göre, ilgiliye yıllık 

aidat tahakkuk ettirilir. Yıllık aidatın tahakkuku ve tahsili ZOBİS üzerinden yapılır. 

(3) Birden fazla odanın çalışma alanında çiftçilik faaliyeti yürüterek birden fazla odaya kayıtlı 

olan üyelerin giriş ücreti ve yıllık aidatları; Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre tahakkuk ve tahsil 

edilir. 

(4) Zamanında alınamayan giriş ücreti ve yıllık aidatlar, Kanun ve Yönetmeliğin ilgili 

maddelerine göre kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. 



 

Üye kayıtlarının sonlandırılması  

Madde 12- (1) Çiftçiliği bıraktığını beyan eden asli üyelerin dilekçeleri oda kayıtlarına alınır 

ve bu dilekçeler geliş sırasına göre, Kanunun 13’üncü maddesi kapsamında yapılacak yönetim kurulu 

toplantısında görüşülerek üyelikleri sona erdirilir.   

(2) Nizamnamenin 5’inci maddesine göre muhtarlıklar tarafından çiftçiliği bıraktığı beyan 

edilenlerin üye kayıtları da yönetim kurulunca sona erdirilir. 

(3) Oda kaydı sonlandırılan kişilerin yeni durumları üye kayıt defterine ve ZOBİS’e işlenir, 

ZOBİS üzerinden sosyal sigortalar bildirimleri derhal yapılır. Bu süre 10 günü geçemez ki geçmesi 

halinde Odaya kesilecek idari para cezası, bildirimi zamanında yapmayan kişilere rücu edilir. 

(4) Asli üyelerden vefat ettiği tespit edilenlerin üyelikleri, yapılacak ilk yönetim kurulu 

toplantısında, ölüm tarihi itibariyle sona erdirilir. Bu kişilere, ölüm tarihinden sonra aidat tahakkuk 

ettirilmez. Bu üyelerin geçmişe dönük yıllık aidat borçları, Yönetmeliğin 12’inci maddesine göre 

tahsil edilir. 

 

Üyelik beyannamelerinin zamanında verilmemesi 

Madde 13- (1) Her yılın ilk beş ayı içinde tarımsal mal varlığı ve üretim durumundaki 

değişiklikleri kayıtlı olduğu Odaya/Odalara bildirmeyenlerle, Eylül ayı sonuna kadar muhtarlıkça 

kayıt güncellemeleri yapılmayan üyelerin durumları, Oda yönetim kurulunca değerlendirilerek, Ekim 

ayı içinde “pasif üye” olarak değiştirilebilir. Bu şekilde pasif üye durumuna gelenler o yılın tasdikini 

taşıyan çiftçi belgesi alamazlar. 

(2) “Pasif üye” durumuna dönüştürülen üyelerin bu yeni durumu İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine listeler halinde bildirilir. Pasif üyeleri içeren ve köy/mahalle bazında düzenlenen 

listeler bilgi için muhtarlıklara da gönderilir. Ayrıca, Odanın ilan tahtasında on beş gün ilan edilir. Bu 

durum ilgililerine, ZOBİS’te kayıtlı cep telefonu numaralarına gönderilecek kısa mesaj yoluyla da 

bildirilir. 

 

Pasif üyelerin durumu 

Madde 14- (1) Yukarıdaki maddeye göre üyelikleri “pasif üye” duruma dönüştürülenler 

hakkında, Oda yönetim kurulunca karar alınarak;  

a) Odaların aktif üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanma,  

b) Odaların aktif üyelerine tanıdığı teknik/sosyal yardımlardan faydalanma, 

c) Odalar tarafından yürütülen projelere iştirak etme,  

d) Dört yılda bir Aralık ayında yapılacak olan delege seçimlerinde oy kullanma, aday olma ve 

delege seçilme, 

Hususlarında kısıtlamalar getirilebilir.  

(2) Bu şekilde haklarında kısıtlama kararı alınanlar, bu karar kaldırılıncaya kadar birinci 

fıkrada belirtilen hakları kullanamazlar.   

 

Pasif üyeliğin aktif üyeliğe dönüştürülmesi  

Madde 15- (1) Üyelik durumları güncellenemeyen ve bu şekilde Oda yönetim kurulu 

kararıyla üyelik durumu “pasif üye” olarak değiştirilen üyelerden; Aralık ayı sonuna kadar 

beyanname veren, üyeliğini güncelleyen ve diğer kanuni yükümlülüklerini yerine getirenlerin 

durumları, Oda yönetim kurulunca görüşülerek bu defa “aktif üye” olarak değiştirilir. Böylelikle aktif 

üye durumuna gelenler o yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesi almaya hak kazanırlar. 

(2) Üyeliği “aktif üye” durumuna dönüştürülen asli üyelerin yeni durumları, İl/İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüklerine listeler halinde bildirilir. 

(3) Üyelik durumu “aktif üye” olarak güncellenen üyelerin, “pasif üyeler” için getirilen geçici 

kısıtlamaları kaldırılır.  

  

 



Yürürlük 

Madde 16 – (1) Bu Yönetmelik kabul tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 


