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TOKETiM. KOOPERATiFi ANASOZLE§MESi

BiRiNCi BOLUM
KUIWLU~, 1iiZ~L KI~ILIGIN KAZANILMASI VE ANASOZLE~ME DEGi~IKLIGI,
. UNVAN, M~RKEZ VE ~UBELER, SORE, AMA<;: VE FAALlvET KONULARI:
KURULU$ :
Madde 1- Bu anasOzle~mede isimleri. tabiiyetleri. adresleri ve taahhot ettikleri sermayepaylan gOsterilen kimselertataflndan~1163 saYlh Kooperatifler Kariu"
nu hOkOmlerine gOre degi~ir ortakh. degi~ir sermayeli ve slmrh sorumlu bir tOkekim
kooperatifi kurulmu~tur.
.
TOZEL KI$ILlGIN KAZANiLMASI VE ANASQZLE$ME DEGI$IKLIGI :
.Madde 2- Kooperatif TlCaret Sieiline teseil ile tOzel kiliilik kazanrr. Teseilden
Once kooperatif namrna i$ ve i~lem yapanlar'bunlardan ~ahsen ve zincirleme olarak
sorumludurlar. AnasOzle~mede y~pllacak degi§ik!ikler kurulu~taki usule bagh~lr.
:1

UNVAN:"
Madde 3-'. Kooperatifin unvanr Smll11.Sorumlu

.

.Jl.<t?F~2jf/.""""""""""

.. ",'

Tod~~;:t,;,{~·'········································' ...................:............:.....
,
MERKEZ VE $UBELER

Madde 4- Kooperatifin merkezi, ....

,.

':"',

l...s.TAN.i1.!J.'--............... ,........ 'dlr.

Kooperatif gerekli gOrdOgO takdirde memleket ~inde ve d1li1nda liUbeler agabilir. $ubeler. Merkezin sicil kaydma atlt yapllmak suretiyle bulunduklan yerTicaret
Siciline teseil olunurlar.
SORE:
Madde 5- K?operatif sOresizdir.
. AMAr; VE FAALIvET KONULARI :
.

..

Madde 6- Kooperatifin amael, ortaklanmn tOketim maddelerine olan ihtiyaglarim

ka~llamaktlr.

5

Su amac;la kooperatif;
_
1. Oretim merkezlerinden. ilk ellerden ve diger satlcllardan ucuza satin alaca" gl tOketim maddelerini pe§in veya kredili olarak ortaklannm yararlarma sunar.
2. Konusu ile ilgili" i~letmeler kurarak ortaklannm ihtiyac;lan ic;in Oretim faaliyetlerinde bulunur. bu kOl1uda kurulmu~ te~ebbOslere katlhr.
3. OrtaklannJn c;e~itli ihtiyac;lanndan gerekli gorOlenlerf yurtdl~mdan ithal suretiyle lemin eder ve gerekli hallerde 10kelim kooperalifleri Ost kurulu~lanyla i~birligi
yapar.
4. Kooperatif tarafmdan temini ve dagltlml mOmkOn olmayan zorunlu ihtiyac;
maddeleri ic;in ortaklarma kredi verir.
5. Kooperatifin kredi ihtiyacmm kar~Jlanrnasl amaclyla ilgili finansman kurulu~(annacba~vurudacbulunur;borc;lanJr. aC;llankredinin zamanmda veamacma uygun kullamlmaslnl saglaYlcl tedbirleri alJr.
6. Diger kooperaliflerle'i~birligi yapar.
7. Amac;lanna uygun gordO'gO gayrimenkulleri salin ahr veya yaptmr. gerekirse ihtiyac; fazlaslnJ satar.
8. TOketim kooperatifleri Ost kurulu~lanna girer.
9. Ortaklarinan sigorta ihtiyac;lanna araci olur:
10. Gerektigir:lde ortaklar ve personel ic;in yardlm fonlan olu~turur. konusu ile
ilgilregitim. yayan. ara~tlrma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

iKiNci HOLUM
SERMAYE VE PAYLAR
SERMAYE:
Madde 7- Kooperatifin sermayesi. ortaklarln laahhot ettikleri paylann loplam
lularlanndan ibaret olup degi~kendir. Ancak. se"rmayen"ili en az haddi .4a()......... .
liradlr. Kuruiu~ta bu sermayenin tarnamman taahhOt edilmesi ve 1/4'OnOn pe~in
odenmesi zorunludur.
Ayni sermayekonabilir. kooperatif mevcut bir i~letmeyi veya aymlan devralanabilir. ""yan nev'inden sermaye konmasl halinde 1163 saYlh Kooperatifler Konunu'nun 21 ve 22 nci maddelerine'gorehareket olunur.
PAYLAR:
Madde 8- Sir ortakhk paymm degeri 100;OOO.~I~adlr. Ortaklar en yok 5.000
pay taahhOt edebilirler. Ancak, her ortagm en az .....•,tI-.. ~..... pay taahhOt etmesi
_\.~.::"
zorunludur.
.
Ortakhk paylan, bu anasozle~menin 19'ncu maddesine -gore dOzen len en
-ortakhk senedine gosterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 1DO,000;--lira itibar
olunur.
"
l."~ ,
./
'~. ~
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AVLARIN CDENMESI :
Madde 9- Ortaklann taahhOt ettikleri pay bedellerjnin en az 1/4'0 pe§in. geri
kalan'l ise yonetim kurulunca belli edilecek e§it ayhk taksitler halinde ve en fazla bir
YII icinde Odenir.
'
.- '
,

uctiNcu BOLUM
ORTAKLIK I$LEMLERI

ORTAKLlK~ARTLARI

:

,
Madde 10- Kaoperatife ortak.olabilmek icin medeni haklan kullanma ehliyetine sahip gercek ki§i veya 1163 saYlh Kooperatifler ,Kanunu'nun 9 ncu maddesinde
, sayllatl tOzel ki§ilerden olmak gerekir.
'
,ORTAKLIGA KABUL:
Madde 11- Gerekli §artlan ta§IYlp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazlII ola,rak y'onetim kuruluna ba§vururlar. Bu ba§vuruda, anasozle§menin tOm hOkOmlerinin ve getirilen yOkOmlOIOklerin kabul edildigi aClkca belirtilir.
Ortakhga kabul.yonetim kurulunun karan ile gercekle§ir.
Yonetim kurulu, ortaklar ile orta~ olmak i<:(in Qa§vuranlarm 10 uncu maddede
goslerilen §artlan ta§IYlpta§lmadlgml ara§llrmak zorundadlr.
Ortakhga kabul veya 'red karan, ilgiliye .15 gOn icinde yazl ile bildirilir. Istekli,
ortakllga allndlgl takdirde, karann kendisine bildirildigi tarihlen ilibareri bir ay icind~
sermaye taahhOdOnOn diger ortaklarca Odenmi§ taksidi ile diger ortaklann herbirinin 0 larihe kadar Odemi§ olduklan paralara e§it meblagl bir defada oder.
17 inci maddeuyanncadevir yoluylaortakhga_allnanlarharic olmak Ozere
daha sonra ort,akllga kabul edileceklerden, yukandaki flkrada belirtilen meblagin
Ozerinde para lelep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar almasl halinde mOmkOndOr.
ORTAKS~VISI

:

MADDE 12- Kooperatifin ortak saYl'SI en az 7 ki§idir.

.7

ORTAKLIKTAN CIKMA:
MADDE 13· Her ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay once yOnetim
kuru luna yazl ile ba9vurmak suretiyle ortakhktan. C;lkabilir. YOnetim kurulu bu hOkme
uygun olarak yapllacak istege ragmen, yazlh ba9vurunun kooperatif kaYltianna giri9inden itibaren bir ay ic;inde kabulden kaC;Jnlrsa, ortak, C;lkma dilegini noter aracliJgl
ile y6netim kuruluna bildiri~. Bildiri tarihinden itibaren <{Ikma gerc;ekle9ir.
ORTAKLIKTAN

C;I~ARMA:

Madde~14--DunJmlan a9ag1da.g6sterilen hallere uyanlar yonetim kurulu karan ile ortakhktan C;lkanhr. .
.

1. 10 uncu maddedeyazlh ortakhk 9arUannJ kaybedenler.
2. Parasal yOkOmlOlOklerini otuzgOn geciktirmeleri Ozerine, y6netim kurulunca noter aracliJgl ile yapllacak ihtan takip eden on gQn ic;inde bu yOkOmlOiOklerini
yerine getirmeyenlere yine aym kurulca ikinci ihtar yaplhr. tkihci ihtan takip eden
bir ay ic;erisinde de yOkOmlOlOklerini yerine getirmeyeriler.
3. Kooperatifin para, mal ve belgeleri Ozerinde i§ledikleri suc;lardal'l dolaYI
mahkum olanlar,
91karma karan gerekc;eli olarak yOnetim kurulu karar defteri ile ortaklar detterine kaydedilir. Karann onayh Omegi, ~Ikanl~m ortaga tebliQ edilmek Ozere 10 gOn _
ic;inde notere tevdi edilir. Ortak, C;lkarma karannin teblig tarihinden itibaren Oc; ay
ic;inde iptal davasl agabilir veya genel kurula itiraz edebilir. bu itiraz, ilk toplanaca,k
genel kurula sunulmak Ozere yonetim kuru luna noter araclhgl ile teblig etlirilecek bir
yazl ile yaplhr.. Genel kurula edildiQi takdirde, yOnetim kurulunun <{Ikarma karan
aleyhin.e iptal davasl aC;llamaz. Itiraz Ozerine genel kurulca verilecek karara kaf91 iptal davasl hakkl sakhdlr.
O<{ ayhk sOre ic;inde genel kurula veya mahkemeye ba9vuimak surefiyle itiraz eoilmeyen C;lkarma kararlan kesinle9ir.
Ortaklar, bu.maddede g6sterilmey'en sebeplerle ortakhktan C;lkanlamazlar.
Haklanndaki <{Ikamia karan kesinle~meyen ortaklann ortakhk hak ve yOkOm1010kieri, <{Ikarma karan kesif1le9inceye kad~r devam eder•.

ORTAKLIGI SONA ERENLERLE HESAPLA~'MA:
Madde 15- Oevir dl 9mda bir nedenle ortakhgl sone erenlerin sermaye ve diger alacaklan, 0 Ylhn bilanc;osuna gore hesaplanarak, bilan<{o tarihinden itibareh bir
ay ic;inde geri verilir.
.
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Aynlan ortaklar kooperatifin yedek akc;eleri Ozerinde bir hak iddia edemezler.
Ortakhgr sone erenlerin alacak ve haklan, bunlan isteyebilecekleri gOnden itibaren be!i yll gec;mekle zaman a!ilmma ugrar.
OLEN ORTAGIN DURUMU:

Madde 16- Olen ortagm kanuni mirasct1lannm Oc; ay ic;inde temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde, ortakhk h~k ve yOkOmlOiOkleri kanuni mirasC;llarr
lehine devam eder.
~
Miras<;llarrn temsilci tayin etmerneleri veya ortaklrga devam etmek istememeleri halinde, olen or:tagmalacak ve bor<;larr 15 nci madde hOkQmlerine gore tasfiye
edilir.
ORTAKLIGIN DEVRI:

Madde 17- Ortakhk, yazllr olarak yOnetim kuruluna bildirilmek sureHyle 10
ncu maddedeki ortakhk iiartlannr ta!ily~n ki!iilere devredilebilir.
.
Y6netim KuriJlu, bu !iekilde ortakhgl
. . devralan ki!iiyi ortakhga
.kabulden
- kaC;lnamaz.
Devir halinde eskiortagm kooperatife kar;;l tam hak ve yOkilmlOIOkleri yeni
ortaga ge<;er, kooperatif<;e, bu devir sebebiyle taraflardan ayrrea bir.·odemede bulunmalarr istenemez.
ORTAKLIGA TEKRAR GIRME:

Madde 18- Ortakhgl sona erenler, ayrrlma nedenlerlnin ortadan kalkmasl halinde yeniden ortakhga kabul edilebilirler.
.
.
.
Bu anas6zle~menin 14 neil maddesini.n 3 lineO bendi gereginee C;lkarrlanlar
kooperatife tekrar alrnamazlar. '
.
ORTAKLIK SENEDi :

Madde 19- Her ortagm Oyelik-haklarmm, ada yazllr ortakhk senedi ile temsil
olunmasl !iarttlr. Bu senede kooperatifin unvam, sahibinin adl ve soyadl. iii ve konut
adresi. kooperatife girdigi ve C;lktlgl tarihler yazlhr. Bu hususlar. senet sahibi i1e kooperalifi temsile yet~iIi olan kimseler taraflndan imzalanrr. Ortagln yatlrdlQI veya ~ek
tigi paralar tarih ~maslyla kaydedilir. Bu kaYIUar kooperatifin Odedigi paralara ail iS6.
ortak imza eder. Irnzah ortak senedi makbuz hOkmOndedir. MezkOr senet anasQzleiimeyi ihtiva etmAk iiart1yla ortakllk cOzdanr iieklinde de dOzenle!1ebilir. Ortakhk
seneUeri klymetli evrak niteliginde olrnaYlp sadece ispat vesikasl ~OkmOndedir.
9

ORTAKLARIN $AHSI SORUMLULUKLARI :

Madde 20- Her ortak, kooperatifin borc;lanna kal"§l, taahhUt ettigi pay tutan
kadar so~mludur.
Kooperatiften iIi§kisi kesilen ortagJn sorumlulugu, aynldlgl tarihten itibaren iki
YII devam eder.
. '
Kooperatife giren her ortak, giri§inden Once dogrru§ olan kooperatif borc;larmdan dolaYI diger ortaklar gibi sorumlu olur.
"
Yonetim kurulu Dyeleri ile denetc;lIerin sorumluluklan hakklndaki hOkDmler
sakbdlr.
EK OOEME vOKOMLOLOCiO :

" Madde 21- Bilanc;o aC;lklan, yedek akc;"alerden ve bunlann yetmemesi halinde 61 nci maddeye gOre olu§turulan Ozel fondan kal"§llanamadlgl takdirde ortaklar,bilanc;o aC;lklanmkapatmada kullamlrnak §artlyla sermaye paylarmm ~..........• katina kadar ek Odeme ile yDkOmIOdOr1er. Ortaklardan istenecek ek Odemeler toplaml,
o Yihn bilanc;o aC;lgl miktanm gec;emez.

KOOPERATIFIN ORGANLARI VE VONETIMI
KOOPERATiFIN ORGANLARI :

Madde
22- Kooperatifin .organJan ~nla:rciJr:
'. .
1. Genel Kurul,
2. Yonetim kurulu,
3. Denetim Kurulu.
GENEL KURUL :

Gorev va Yetkileri:
Madde 23- En yetkili organ olan Genel Kurulun gOrev ve yetkilari §unlardlr:

1. Bilanc;o, bilanc;o hesaplannln cIOkorna, galir gider farkl.hesaplan ila yonetim kurulu ve dene1c;iler tarafmdan verilen rapor1an inceliyerek kabul veya reddetmek, gelir gider farkmm daOltlml konusunu karara baglamak.
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2. Yonetim kurulu Oyeleri i1e denetim kurulu Oyelerini sec;me\(. ibra etrnek veya sorumluluklanna karar vennek. gerektiginde bunlan azletmek.
3. Yonetim ve denetim kurulu Oyelerine verilecek ayhk Ocret. huzur hakkl ve
yolluk miktan ile bOtc;eyi gorO§erek karara baglamak,
. 4. Yonetim kurulutarafrndan verilen ortakl:ktan 91karma kararlanna yapllan
itirazlan inceleyip karara baglamak,

5. Kanun, anasozle~me ve iyi niyet esaslan ile genel kurul kararlarma aykrrr
oldugu i!eri sOrOlen yonetim kurulu i':ararlannrn iptal edilip edilmeyecegi konusunda
..
karar v e r m e k , ·
6. Ost kurulu~a girme Karan vermek ve bu kl:lrulu~ta gorevlendirilecek temsil.
cileri sec;mek,
7. Anasozle§mede yapllmaslongorQlendegi~iklikler hakktnda kararvermek,
8. Gayrimenkul ahmrnda ve satlmmda takip edilecek usul i1e altnacak gayrimenkulOn niteligini, yerini ve azami fiyatrnl, satllacak gayrimenkulOn asgari fiyattnl
belirlemek;

9. In~aat i~!erinin yaptrnlma yontemini kararla§flrmak,
10. $ube a911masrna ve konusu i1e Ilgili te~ebbOslere i~tirak edilmesine karar
vermek,.
11. Silan90 aC;lklannin kapattlmastnda kullanrlmak Ozere ortaklardan ek odeme istenip istenmeyecegine karar vermek,
12. Kooperatifin dagllmasl hakkmda karar. vermek, tasfiye kurulut:lu sec;mek,
13. Kanun ve anasozle§me i1e genel kurula tanmml~ olan diger konular hakkrnda karar vermek,'
.
Genel kurul, yukandaki gorev ve yetkilerini devir ve terk edemeyecegi gibi,
kooperatifin amac;lan ile ilgili her torlO i~ler hakklnda da karar verebilir.
Oy Hakkl ve Temsll :
Madde 24- Toplantl taril'linden 09 ay ewel ortak olmayanlar hari9 her ortak
genel kurula katllma hakkrna sahiptir. Her Mak yalntz biroya sahip olup, yazl ile
izin verilmek suretiyle bir ortak diger bir ortagm oyunu kullanmak Ozere temsilcitayin edebilir.
Ortak saYlsl 1.000'i ge9liginde her ortak en !;Ok 9 olmak Ozere birden fazla
ortagl temsil edebilir..
E~

ve birinci derece (ortagtn; ~cugu, ana ve babasl, e~inin annesi ve baba'.
.

SI) akrabalar ic;in temsilde ortakltk ~artl.aranmaz.

. '(on(ltim kurulu ba§kan ve Oyeleri ile. kooperatifi temsile yetkili klltnan kimse."
ler vekaleten oy kullanamazlar.
Kooper-antin i~lerinin gorOlrnesine herhangi bir suretto katllml~ olanlar, yonetim kurulunun ibrasma. ait kararlard;:l oylamaya kat!lam3zlar. Su l:JukOm denetltiler
hakkmda uygulanmaz.
. .
.
'11.

Hie; bir ortak; kendisi, e~i veya usul ve fOrugu ile kooperatif arasrnda ortakhk
dl§mdaki §ahsi bir i~e veya uyu~mazh9a ait gOrU~melerde oy kullanamaz.

i1i~kileri

Toplantl $eklllerl ve Zaman. :
Madde 25- Genel kurul, 0la9an ve 0la9anOstO olmak Ozere iki

~ekilde

topla-

mr.
Olagan genel kurul toplantlsmm, her Ylhn ilk altl ayl iginde yapllmasl zorunluduro
0lagan0510 genel kurul, kooperatif i§lerinin ve anasozle§me hOkOmlerinin
gerektirdigi zaman ve_surette.toplamr.
Toplai'ltl Veri:
Madde 26- Genel kurul, Kooperatif merkezinin bulundugu yerde toplamr.
Cagnya Vetkili Organlar:
Madde 27- Genel kurul,yonetim kurulunca toplantlya gagJrlhr.
Gerekli hallerde denetim kurulu. kooperatifin ortagl bulundugu Ost birlik ve
tasfiye memurlan genel kurulu toplantlya c;aglrma yetkisine sahiptirler.
Genel kurul yukandaki §ekilde toplanamadlgl takdirde Sanayi ve Ticaret 8akanhgmca toplantlya <;agJrllabilir.
.
Aynca, 4 ortaktan az olmamak kaydlyla toplam ortak saYlsrnm 1110'unun istegi halinde. genel kurul 10 gOn iqinde yonetim kurulu tarahndan toplantlya gaQJrlhr.
8u ba§vurunun, mO§tereken ve noter tebligatl ileyapllmasl gerekir.
Vonetim kurulunca bu istegin zamanmda yerine getirilmemesi ve·.Slraslyla
denetim kurulu. kooperatifin ortagl bulundugu Ost birlik ile Sanayi ve Ticaret 8akan119ma aym §ekilde yapllan ba§vurulardan da bir sonuc; ahnamamasl durumunda. istek sahipleri mahalli rlJahkemeycl-ba§vurarak genel kurulu bizzaUoplantlya gaglrma
izni alabilirler.
Cagnnm ~ekll:
Madde 28- 0la9an ve olaganOstO toplantllara c;agn; taahhotlO mektupla. aynca gerektiginde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli Off ve adete gOre ilan
yoluyla yaplhr. Qagnnm sadeceyazlh olarak imza karljlhgrnda yapllmasl da mOmkOndOr.
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<;(agnnm, toplantl gOnOnden en az 30 gOn once ve en <;Ok ikiay ic;inde yapllmaSI, toplantmm gOn ve saati ile yerinin ve gOndem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
<;(agnda birinci toplantlda c;ogunluk saglanamadlgl takdirde. yapllacak olan
sonraki toplantllann tarihi, saati ve yeti aC;lklanarak yeni bir bildirime gerek kalmakslzm bir defada ortaklara d~yuru yapllabilir. Toplantllar arasmQa, en az 7 ve en fazJa 30 gOn sOre bulunmasl gerekir.
0

•

SOrelerin hesabmda duyuru ve toplantl gOnleri hesaba katllmaz.
Anasozle§menin degi~irilmesi sOz konusu·ise, yapllacak duyuruda degi§tirilecek maddelerin numaralanmn yazllmasl ile yetinilir.
80tOn Ortaklarm Hazlr 8ulunmasl :
Madde 29- Kooperatifin bOWn ortaklarnlm veya temsilcilerinin ham bulunmaSl ve itirazln olmamasl halinde, Genel kurul toplantllarma i1i§kin diger hOkOmler sakh
kalmak §artiyle, toplantlya c;agrl hakkmdaki hOkOmlere uyulmaml§ olsada kararlar
ahnabilir. Ancak, kararlann muteber olabilmesi igin toplantlda 8akanhk temsilcisi
bulundurulmasl hususunda gerekli i~lemlerin ~apllml§ olmasl ~arttlr.
Yukandaki flkraya gore alman kararlar, tOm ortaklar ve ortaklann toplantida

oy birligi ile sec;ecekleri temsilciler tarafmdan imzalanacak hir tutanaga baglamr,
8akanllga MOracaat ve GOnderilecek 8elgeler :
Madde 3D- Genel kurul tarihi ile yeri ve gOridemi, toplantldan en az 15 gOn
once, Ankara'da Sanayi ve Ticaret Bakanllglna (Te§kilatlandlrma Genel MOdOrIO·
°gO) diger iIIerde ise kooperatif merkezinin bulundugu yerdeki Valilige (ilSanayi ve
Ticiuet MOdOrIOgO) yazlh olarak bildirilir.
Bu bildirime, Bakanhkc;a tesbit edilen miktardaki temsilci Ocretinin ilgiU.Maliye
veznesine yatlrlldlgml gosteren beige eklenerek toplantlda temsilci buiundurulmasl
lalep edilir.
GOndem:
Madde 31- Olagan genel kurul gOndemine a~agldaki hususlar yazlhr.
1. Yonetim. ve denetim kurullan tarafmdan
verilen raporlann. okunmasl,
.
..

2. Bilanc;o, envanter ve gelir-gider farkl hesaplannm incelenmesi, onanmasl
veya reddi,
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3. Yonetim kurulu ile denetim kurulu uyelerininibrasl,
4. Suresi biten yonetim ve denetim kurulu Oyelerinin yerine. yenilerinin se~iI
mesi,

5. Gelecek ylhn bOt~e ve ~ah~ma programmm gorO~Olmesi ve karara bag lanmaSl,

6. Gerekli gOrOien diger hususlar.
OlaganOstO genel kurul gOndemi, ~gnmn amacrna gore tayin ve tesbit olunur.
D6rttenazolmamak Ozere ortaklann en az 1/10'utarafmdangenelkuruLtoplantl tarihinden en-azyirmigOnonce mO§tereken ve noter tebligatlile-bildirilecek
hususlann gOndeme konulmasl zorunludur. .'
GOndemde olmayan hususlar gOrO~Olemez. Ancak kooperatife kaYlth ortaklann en az 1/10'unun gOndem maddelerinin gorO§OImesine gec;ilmeden once yazlllteklifte bulunmalan halinde, hesap tetkik komisyonunun se~ilmesi, bilan~ incele. mesinin ve ibranm geriye blrakllmasl, ~Ikan veya ~Ikanlan ortaklar hakkrnda karar
ahnmasl, genel kurulun yeni bir topantlya ~agnlmasl ve kanun, anas5zle§me ve iyiniyet esaslan He genel kurul karartanna aykln oldugu Heri sOrOlen y6netim kurulu
karartannin iptali, yonetim kurulu Oyeleri He denetC;ilerin azli ve yerlerine yenilerinin
sec;Hmesi ile ilgili hususlar, gene I kurula katllanlarm yandan bir fazlasmm kabulO ile
gOndeme ahmr.
Ortaklar Cetvell :
Madde 32- Yonetim kurulu; her gene I kuruftoplantlsmdan once, tom ortaklann ortak humaralan, isim ve ikametgahlan ile, asaleten ve vekaleten imzafanacakyerleri gosterir yonetim kurulunca irnzah bir ortaklar cetveli hazlrlamakla yOkOmlOdOr.
Bu cetvel toplantlya katllanlar ile genel kurul ba§kan ve Bakanhk temsilcisi
tarafrndan isim yazllarak aynca imzalamr.
GOrO~me

ve karar nlsabl :

Madde 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gOndemdeki konulan g6rO§ebilmesi ic;in, kooperatife kaYltll ortaklardan genel kurula katllma hakkrna sahip olanlann en az 1/4'OnOn §ahsen veya temsilen toplantlda hazlr bulunmasl gerekir. Ilk toplantlda nisap temin edilmedigi takdirde. ikinci topantlda nisap aranmaz.
Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzasl bulunanlann yandan fazlasrnm oyu ile ahmr.
Ancak kooperatifin daghmasl, digerbir kooperatifle birl~~mesi veya anas6zle§mede degi§iklik yapllmasl ile Hgili kararl~r ortaklar cetvelinde imzasl bulunanlann
213 ~gunlugu He verilir.
.
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Sorumluluk hOkOmlerinin degi~tirilmesine iIi~kin genel kurul kararlarrnda

1163 saYlh Kooperatifler Kanununun 52 nci maddesi hOkmOne gore i~lem yaplhr.
.

Taplantmm AC;llmasl ve

. .
Ba~kanhk

Olvan! :

Madde 34- Genel kurul toplantlsl; Bakanhk temsilcisi bulundurulmasl hususunda usulOne uygun ba~vurunun ve 1163 saYlh Koopera~ifIer Kanununun degi~ik
87 nci maddesine gore i~lem yapllchgmm 'tesbiti ile toplanb nisabmm saglanrnasl
Ozerine ve c;agrrYI yapan organca yetkili kllman kimseler tarafmdan aC;lhr. MOteakiben bir genel kurul ba~kant ile kararJa§tmlacak saYlda sektetere Oye ve gerektigln·
de oy toplaYlcl Oye sec;ilir. Bu sec;imde en c;ok oy alan adaylar sec;i1mi~ saYlhr.
Genel kurul oa§kan ve Oyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin Ost kurulu~
lannm temsilcileri arasmdan sec;ilmesi ~arttlr.

Oy Kullanmamn

~ekll

:

Madde 35- Oylamalar el kaldlrrnak suretiyle yaplhr. ancak, genel kurula katllanlann y.andan fazlasmm talebi halinde gizli oya ba~vurulur:
Bllanc;onun Tasdikl ve Ibra :
Madde 36- Bilanc;onun tasdikine dair olan genel kurul kararr yonetim kunJ!u
ile denetim kurulunun ibrasml da kapsar. Ancak; bilanc;oda bazi hususla'r gosterilmemi~ veya bilanc;o yanh~ olarak dOzenlenmi~ ise bilanc;onun tasdiki ile bu organlar ibra edilmi~ olmazlar.
benetim raporunun okunmasmdan once bilanc;o ile hesaplann kabulO hakkmda verilen kararlar gec;erli degildir.
ibra edilmeyen yonetim ve denetim kurulu Oyeleri, bu organlara aym gene I
kurulda tekrar sec;ilemezler.
Ibra edilmeyen yonetim kurulu aleyhine tazminat davasl aC;llabilrnesi ic;in. au
konuda genel kurulca karar verilmi~olmasl gereklidir. Kooperatif denetc;ileri gem;·1
kurul karar tarihinden itibaren bir·ay ic;inde dava a<{maya mecburdur. Bu mOddetin
ge<{irilmesiyle dava hakkl dO§mez. Davamn reddi halinde, yonetim kurulu Oyeleri
tazminat talebinde bulunamazl~j.
Kararlarm Tesirl :
Madde 37- Kanun ve anasozle§meyi uygun surette toplanrm~ genel kurulda
alman kararlar, tcplantlda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakklhda da
gec;erli ve baglaYlcldJr. \
.
. .
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Kararlann Iptall :
Madde 38- Aljaglda yazlll kimseler kanuna, anasozleljme hOkOmlerine ve fyi
niyet esaslanna aykm oldugu iddiaslyla genel kurul kararlan aleyhine, toplanhYI izleyen gOnden baljlamak Ozere bir ay j(~inde, kooperatif merkezinin bulundugu yerdeki mahkerneye baljvurabilirler.
. 1. Toplantlda hazlr bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanaga
ge<;irten veya oyunu kullanmasma hakslz olarak mOsaade edilmeyen yahut toplantlya <;agnnm usulO dairesinde yapllmadlgml veyahut gOndemin geregi gibi ilan veya
teblig edilmedigini yahutda genel kurul toplantlsma katllmaya yetkili olmayan kimselerin karara katllmllj bulunduklarm iddia eden pay sahipleri;
2. YOnetim Kurulu;
3. Kararlann yerine getirilmesi yOnetim kurulu Oyeleri ile denet<;ilerin §ahsi
sorumluluklanm mucip oldugu takdirde bunlann her biri..
Sozma davasmm a<;lldlgl ve duru§mamn yapllaeagl gOn, yonetim kurulu tarafmdan usulen ilan olunur;
Sir karann bozulmasl, bOlOn ortaklar i<;in hOkOm ifade eder. Sozma karannm
kesinle§mesi halinde, bu husustaki i1am tescil ve ilan ettirilir.
Genel Kurul Tutanagl:
Madde 39- Genel kurul toplantllarmm muteber oimasl i<;in, ortaklar tarafmdan
yapllan beyimlar i1e muhalif kalanlann muha!efet sebeplerini, yapllan se<;imler i1e
veri len kararlan i<;eren bir tutanak. dOzenlenir. Su tutanakta, toplantlya asaleten ve
vekaleten katllanlarm saYlsl ile kullanllan oy saYlsl aynca gosterilir.
.
. Genel kurul tutanagmm altl, genel kurul ba§kan ve Oyeleri i1e Sakanhk temsil.
cisi tarafmdan .irnzalamr.
Genel Kurul Kararlarmm Tescll ve 113m:
Madde 40- Toplantlya.<;agnnm usulOne~uygunyaplldlgml gosteren-belgelec
ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanagl toplantl tarihinden itibaren 15 gOn i<;inde
Ticaret Sicili Memurluguna verilmekle birlikte gerekli teseil ye ilan i§lemi yaptmllr.
Bakanllga GOnderilecek Belgeler : .
Madde 41- Toplantl gOnOnden itibaren en ge<; biro ay i<;inde, yonetim ve denetim kurullan raporlan i1e bila~ ve gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantl tutanagl ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diger belgelerin onay:1I birer ornegi, kooperatifin Tiearet siciline teseil edildiQi yerdeki II Sanayi ve Ticaret MOdOrlOgOne
tevdi edilir.
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VONETiM KURULU
Se~iml

ve SOresl :

Madde 42· Yonetim kurulu. genel kurulca en az bir, en c;ok dOrt YII igin segilir
ve en az Oc; Oyeden olu~ur. Genel kurulca bOyle bir sOre tesbiti yaprlmamasl halinde bir yJl ic;in sei;ilmi~ saYlhr.
.
Yonetim kiJruluna sec;ilen Oye saYlsl kadar da yedek Oye sec;ilir.
Yonetim kurulunun asilve yedek Oyeleri, gene I kuru Ida en gok oy alanlar
arasmdan slra ile belirlenir. Oylarda e§itlik halinde kur'aya baivuruiur.
.
SOresi sona eren Oyeler yeniden se<;ilebilir. Genel kurul IOzum gorOrse yenetim kurulu Oyelerini her zaman degi~tirebilir.
Sec;ilme ~artlan :
Madde 43- Yonetim kurulu Oyelerinde a9iiQIdaki ~artlar aramr.
1. Kooperatif ortagl olmak ve medeni haklan kullanmaehliyetine sahip bulunmak.
2. TOrk vatanda91 olmak,
3. Ba9ka bir TOketim kooperatifinde yonetim kurulu Oyesi olmamak,

4. TOrk Ceza.Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rU9vet, gorevi kotOye kullan. rna, sahtekarhk, hlrslzhk, dolandmclhk, hlleli iflas, emniyeti suistimal va Devletin
~ahsiyetine ka~1 i91enen suglara i1i~kin hOkOrrileri ile 1163 saYlh Kooperatifler Kanununa gore mahkum 61mamak,
'

5. Aymzamanda kooperatifte denetc;i olmamak,
Yonetim kurulu Oyeligine segilen tOzel
gek ki~iler vasltaslyla temsil edilirler..

ki~iler,

yukardaki 9artlan ta91yan ger-

Segilme ~artlan denelim kurulu tarafmdan ara~tlrlhr. Bu 9artlan ta~lmadlklan
halde sec;ilenler ile sonradan kaybedenlerin gerevlerine yene,tim kurulunca son veri~
.
Haklannda yukardaki suc;larla ilgili olarak kamu davasl aC;llml§ olanlann gorevleri ilk genell<urul toplantlsma kadar devam etmekle beraber, yonetim kurulunca
bu durumdaki Oyelerin genel kurulca azli veya goreve devaml hakkmda karar almmak Ozere yapllacak ilk genel kurul gOndemine madde konulur.
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GOrev ve Yetkllerl :
Madde 44· YOnetim kurulu, kanunve anasOzle~mehOkOmleri ~inde kooperatifin faaliyetini yOneten ve onu temsil eden icra orgamdlr.
YOnetim Kurulunun ~hca gOrev ole yelkllerl ~unlardlr.
1. Ortakiann tOketim maddeJerine olan ihtiyaglannm, kar~llanmasl igin gall~mak,
2. Yllhk bilancte ile gelir-gider hesabmm hazlrlanmasml saglamak,
3. Ortaklar ile ortak olmak ~in ba~uranlann anasozle~mede belirtilen ~artla
nta~IYlpta~lmadlklanm ara~tlrmak,

4. Kooperatifin amaglanmn gergekle~mesinde kullamlmak Ozere ilgili kurulu'~
lardan borg para almak,
5. Kredi alma i~lerinde, kooperatife kredi actacak mOesseselere olan taahhOt
ve vecibelerinden ortaklan haberdar etek,
6. Kooperatife yapllan bagl~lan kooperatif amacma uygun i§lerde kullanmak,
7. 8akanhkga istenecek her torlO evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek
ve denetim igin gonderilen yetkili elemanlar~ gerekli kolayhgl gostermek,
8. Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve ugOncO ~ahlslara ka~1
temsil etmek,
9. Ibra etmek, dava agmak. sulh olmak veya davadan vazgegmek,
10. Genel kuruldan karar almak ~artl ile kooperatifin ta~lmr ve ta~mmaz malIanni satmak rehine koymak,
11. Dogacak sorumluluk yonetim kuruluna ait olmak Ozere, kendi ortaklan
arasmdan veya harig1!3n bir veya bir kag ki~iyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya rnuayyen i~lerde kooperatifi temsil etmeye yetkill kllmak,
GOrev BOJOmO ve Toplantllar :
Madde 45- Yonetim kurulu Oyeleri; segimi takiben yapacaklan ilk toplantlda
aralarmdan bir ba~kan, bir ikinci ba~kan, geregine gore de birer katip ve muhasip
uyecSegerek gorev I?OIOmO yaparlar.
Yonetim kurulu, ba~kamn bulunmadlgl zamanlarda ikinci ba~kanm ctagnsl ile
toplamr. Toplantl en az ayda_bir defa ve en az yandan fazia Oyenin katllmaslyla yaplhr. Kararlar toplantlda bulunanlann gogunlugu He verilir. Oylann e~itligi halinde
keyfiyet gelecek toplantlya birakillr. Onda da e~itlik halinde SQZ konusu teklif reddedilmi~ saylilr.
Toplantllarda bulunmayan Oyeleri temsilen oy kUllamlamaz. Oyeler. ~ahsi
menfaatlerini Hgilendiren hususlarm gorO~Olmesi slraslndatoplaotlya katllamazlar.
OzOrsOz olarak Ost Oste 09 toplanllda hazlr bulunmayan Oye ~kilmi~ saylilr.
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Toplantllar kooperatif merkezinde yaplhr. Ancak, Oyelerin c;o9unlugunun tasvibi ile ba~ka herhangi bir yerde de yapllabilir.
Alman kararlar tarih ve numara slraslyla yOnetim kurulu karar defterine i~le
nir. TOm Oyelerin isimleri karann ba§tarafma yazlhr ve alt tarafl toplantlya katllanlarea isim yazllarak imzalamr.
Verilen karara kal'§l olanlarla c;:ekimser kalan Oyeler, kar~1 olma veya (jekimser kalma sebeplerini karann altma yazarak imzalarlar.
.
Kooperatlfln Temsll ve lizami :
Madde 46- Kooperatif adma dOzenleneeek evrakm muteber olmasl veya
kooperatifin ilzaml ic;:in, kooperatif Onvamaltmda temsile yefkili olanlardan ikisinin
i~asl gerej<lidir.
Yonetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adma imza almaya yetkili ~a
hlslan kararla tesbit eder ve bu kararm noterlik~e onaylanml~ bir sureti, imzalarla
birlikte teseil edilmek Ozere l1caret Sicili Mernurluguna verilir.
Gerektiginde, .yukarda:ki flkra hOkmOne gore hareket edilerek imza yetkisine
sahip kimseler degi~tirilebilir.
Oyeligin Bo~lmasl :
Madde 47- Yonetim kurulu Oyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman c;:ekilebiIirler.
Herhangi bir sebeple yonetim kurulu Oyeliginin bo!ialmasl halinde, yonetim
kurulunca aldlklan oy slrasma gore yedek Oyeler c;:agnhr. E§it oy alanlar araslnda
kur'a <:;:ekilir. .
Yonetim kurulu toplantl nisablm kaybederse bo~alan yonetim kurulu Oyeliklerine denetim kurulu tarafmdan geeiktirilmeksizin yeteri kadar yedek Oye <:;:aglnhr.
Yedek Oyelerle de yOnetim kurulunun tamamlanamamasl halinde, eger yonetim kurulu toplantl nisaqml kaybetmemi~se, T. Ticaret Kanununun 315 inci maddesinin birinci flkrasma gOre hareket olunur. Yonetim kurulu toplantl nisabmm altlna
dO§mO~se, denetim kurulu tarafmdan se<:;:imler yapllmak Ozere de-rhal genel kurul
toplantlya c;:agmhr.
Sorumluluk ve Yasak Muameleler :
Madde 48- Yonetim kurulu, kqoperatif i~lerinin yonetimi i<:;:in g.ereken titizligi
gosterir ve kooperatifin ba~ansl ve geli~mesi yolunda bOlOn gayretini sarf eder.
Oyeler, yonetim kurulundaki faaliyetleri SlrC3.smda ogrendlkleri ticaret veya i~
lelme slrlannr ~aklamakla yOkOmlOdOrler.
Yonetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklannm ve ortak
listelerinin muntazam hazlrlamp, tutulup, saklanmasmdan ve gelir-gider hesabl ile
Yllhk bilan<:;:onun kanuni hOkOmlere uygun olarak hazlrlamp incelenmek Ozere denet<:;:ilere verilmesinden sorumludur.
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Yonetim kurulu Gyeleri ve kooperatif memur!an ortakhk i§lemleri dl§mda kendisi veya ba~kasl namma, bizzat veya dolayh olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.· .
.
Yonetim kl!rulu Oyeleri ve temsile· yetkili ~ahlslar, genel kuruiun devredemiyecegi yetkilerini kullanamaz.
. .
Y6netim kurulu Oyeleri, kendi kusurlanndan ileri gelen zararlardan mOteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yOkOmlOdOrler. '
Kusurlu olmadlglm ispat eden Oyeler ile, karara muhalif kahp durumu hemen
denetim kuru luna yazlh olarak bildiren veya czorO nedeniyle toplantlda hazlf bulunmayan Oyele~ sorumluluktan kurtulurlar.
G6revi sona eren Oyenin i~ g6rdOgO zamana ait sorumlulugu aynh~ tarihinden itibaren be~ YII devam eder.
YOnetlm·kurulu Uyelerlnln Ucretlerl :
,

.

. Madde 49- Y6netim kurulu ba§kan ve Oyeleri ile murahhas.Oyelere bu slfatla
yapacaklan hizmet ie;in ayhk Ocret veya katllacaklan her toplantl ie;in bir huzur hakkl
ve yapacaklan g5rev sey~hatleri ie;in yolluk Odenir. Odemenin miktar ve ~ekli genel
kurulca kararla§tlnhr.
Y6netim kurulu Oyelerine, genel kurulca kararla§tmlan yukandaki nev'i ve
miktarlann di§mda hie; bir 6deme yapllamaz.
Murahhas Uye :
Madde 50- Y5netim kurulu karan ile, Oyelerden bir veya'bir kae;1 kooperatifi
temsil yetkisini haiz murahhas Oye see;ilebilir.
Murahh'as Oyelerin see;ilmesi ve degi~tirilmesi ticaret siciline,tescil ettirilir.
Madar ve Diger Personel :
Madde 51- Y5netim kurulu, kooperatifin mali ve idari i~lerini yOrOtmek Ozere
Kendi arasmdan veya harie;ten bir mOdOr ile kooperatif i~lerinin gerekli klldlgl diger
personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlanndan ileri gelen zararlardan 50rumludur.
Istihdam edilecek personelin nitelik veg5revleri y5netimkurulu karanilebelirlenir.
Bdte;ede belirtilmek ~artl ile bu personele yonetim kurulunca tesbit edilecek
Ocret verilir.
DENETiM KURULU :
Sec;im ve SOresi :
Madde 52- Genel kurulca, en az bir YII ie;in ortaklar arasmdan veya dl~ardan
en az iki veya daha fazla denetim kurulu Oyesi ile bir 0 Kadar da yedegi see;i1ir. Genel
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kurulca sOre tesbiti yapllmamasl halinde bir YII igin segilmi~ sayilir. sOreleri biten
Oyeler tekrar segilebilir.
.
8u anasozle§menin 42 nci maddesinin 3 ncO ve 4 ncO flkralan hOkOmleri denetim kuruluna Oye segiminde de uygulamr.
.
SeglJme ~artlan :
Madde 53- Denetim kurulu Oyelerinde a~agldaki §artlar aramr:

1. TOrk

vatanda~1

olmak ve medeni haklan kuJlanma .ehliyetine sahip bulun-

mak,
2. TOrk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rO~vet, gorevi suistimal,
sahtekrahk, hlrslzhk, dolandmclllk, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin §ahsiyetine kar§1 suglara iIi§kin hOkOmleri ile kooperatifler Kanunu hOkOmlerine gore
mahkum olmamak,
3. Aym zamanda kooperatifte yonelim kurulu Oyesi, kooperatif personeli veya yonetim kurulu Oyeleriyle OgOncO derece dahil kan ve slhri klslm (Kendisinin ve
e~inin, anne, baba, <;ocuk, bOyOkanne, bOyOkbaba, torun, amca, hala, daYl, teyze,
karde~, karde~ <;ocugu) olmamak, yonetim kurulu Oyeleriyle aralannda i~ ortakhgl
bulunmamak.
GOrev ve Yetkllerl :
Madde 54- Denetim kurulunun ba~hca gorev ve y~tkileri ~unlardlr.

1. Yllhk bilan<;o ve sonug hesaplannl inceliyerek bu husustaki gorO~lerini birIikte veya tek ba~ma genel kurula bir raporla bildirmek,
'
2. Kooperatif i~lemlerinden bilgi edinmek ve gerekJi kaYltlann dOzenli olarak
tutulmasml saglamak amaclyla en az 09 ayda bir defa kooperatifin deiterlerini incelemek.
3. En a2 09 ayda bir dafa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul degerlerini
kontrol etmek,
.
4. 80tge , bilan~o ve gelir-gider cetvelini denetlemek, .
5. Yonetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu o!agan veya 0la9anOstO
toplantlYa davet etmek,
6. Yonetim kurulu Oyelerinin kanun ve anasozle~me hOkOmleri ile iyiniyet
esaslarfna uygun davranmalanna nezaret etmek,
7. Yonetim kurulu Oyelerinin gerekli ~artian ta~IYlp ta~lmadlklanm ara§tlrmak,
toplantl nisabmm kaybedilmesi halinde bo§alanbu Oyeliklere geciktirmeksizin yeteri
kadar yedek Oye gaglrmak,
8. Kooperatif ortaklannm, yonatim Kurulu Oyeleri ve kooperatif personeli hakkmdaki §ikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu Yllhk rap?ru~da aglklamak,

9. Uygun gordOkleri teklifleri yonetim kurulu ve ga'nel kuru! toplantllan gOnde-'
mine koydurmak,
'
,
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Denetim kurulu Oyeleri, gorevleri <;er<;evesinde i§lerin yOrOtOlmesinde gordOI<leri
noksanhklan, kanun ve anasazle§meye ayktrl hareketleri bundan sorumlu olanlann
bagh bulunduklarr organa ve gerekli hallerde aym zamanda genel kurula haber vermeklE~ YlikOmlOdOrJer.
Denetim kurulu, kenditerine kanun ve anasozle§me ite veriten gorev ve yetkileri.
gerektiginde tek ba§lanna da kullanabilirler:
Denetirn kurullJ Oyeleri. y6netim kurulu ve genel kurul topl~mtllanna katlhrlar. Ancak, yonetim kurulu toplantllannda oy kullanamazlar.

Sorumluluk :
, Madde 55- Denetim kurulu Oyeleri. kanun ve anasozle§me ite kendilerine yOkletiten gorevleri hi<; veya geregi gibi yapmamalanndan dogan zararlardan dolaYI kusursuz olduklan ispatetmedik<;e mOteselsiten sorumludurlar.
Bunlar, gorevleri slrasmda ogrendikleri ve actlklamasmda kooperatif veya ortaklar ictin zarar umulan ~ususlarr act1klayarriazlar.

Denetim:,Kurulu Uyeliglnln Bo~almasl :
Madde 56-,Denetim kurulu Oyeler! istifa etmek suretiyle her zamangorevlerinden <;ekilebilirler.
Kanun ve anasozle§mede belirtiten §artlan ta§lmadlklarr veya sonradan kaybettikleri aii1a§llanlarm Oyelikleri kendiliginden sona erer.
Oyeligin her hangi bir nedenle bo§almasl halinde yerlerine en c;ok oy alan yedekleri gecter. YedeklerJe beraber Oye saylsl genel kurulca belirlenen saymm altma
dO§tOgO takdirde, mevcut Oye veya Oyeler ilk genel kurula kadar gorev- yapmak
Ozere yerine birisini sec;erler. Yedekler de dahil toptan bo§alma olursa; TOrk Ticaret
Kanu!1unun 351 inci maddesinin son cOmlesine gore hareket edilir.'

Denetim Kurulu Uyelerlnin Ucretlerl :
Madoe 57- Denet,im kUll1lu Oyelerilie verilecek Ocretin miktan ile odeme §ekli.
kurul tarahr.dan tesbit olunur.

gen~l

22

· ~i:Nci BOLUM
KOOPERATIFIN HESAPLARI VE DEFTERLERI

HESAPLAR:

Hesap DOneml, Bllanc;o ve NeUce Hesaplan :
Madde 5~ Kooperatifin he sap ciOnemi takvim yJlldlr. Ilk faaliyete gec;ildigi Ylldaki
hesap donemi kooperatifin kuruldugu tarihten ba§lar ve aynr Ylhn 31 Arahk tarihinde
sona erer.
Yonetim kurulu her YII 31 arahk tarihi itibariyle envanter yapar, bilanc;oyu ve geIir-gider hesaplannr hazlrlaYlp genel kurul toplantlsmdan en az bir ay once denetim
kurulu Oyelerine verir.Denetim kurulu Oyeleri bunlan en c;ok on gOn ic;inde inceleyerek mO§tereken dOzenleyecekleri raporla birlikte yonetim kuruluna iade ederler: Bilango ve netice hesaplan genel kurul toplantlsmdan en az 1S gOn once kooperatif
merkezinde ortaklann incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.
Muhasebe UsulO :
Madde 59- Kooperatifin hesaplan, genel kabul gOrmO§ muhasebe prensip ve
usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tablolan buna uygun §ekilde hazlrlanrr.
Gellr Glder Farkl ve Dagltlml :
Madde 60- Gelir gider farkl genel kurulca onaylanan Yllhk bilanc;oya gore tesbit
eClifir.
MOsbet geUr gider farkmm % 1S'i yedek akc;e ve % 1'i tanrtma ve egitim fonu
olarak aynldlktan sonra, genel kurul geri kalan mOsbet gelir gider farkmmtamamln.rn veya bir klsmmln ortaklan muameleleri orimmda risturn olarak dagltllmasma karar verilebilecegi gibi yedek akc;e, Ozel fon, ortaklar ve personel ic;in yardlm fonu
arasmda da bOIO§tOrebilir.
•
Yukandaki flkraya gore ayrllan % 1 oranrndaki f~n, bilanc;onun genel kurulca
onaylanmasllidan itibaren bir ay ic;inde 1163 saYlh Kanun'un 94 ncO madesi uyarmca Sanayi ve Ticaret Bakanhgl emrindeki tanltma ve egitim hizmetleri fonu hesablna yatlflhr.
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Gelir gider farkl menfi oldugu takdirde ortaya ~akan aC;lk yedek akc;elerden, bunlann yetmemesi halinde 61 nci maddeye g5re olu~turalan 5zel fon ile ek Odemeler
veya ortak sermaye paylanndan kar91lanlr. .
.
Menti neticeler ortadan kaldlnlmadlkc;agelir gider farkl dagltlmryapllamaz.
Yedek akc;eler ortaklara dagltllamaz.
Sermaye Ozerinden kazanc; dagltllamaz.
Yonetim ve denetim kurulu Oyelerine kazanc; Ozerinden pay verilemez.
Kooperatif yalmz ortaklanyla i~ yapar.
Ozel Fan:
Madde 61- Kooperaiifortakdl~li~!emlerde bulunmu~jse, 60 nCI madde gere·gince lamlma ve egitim tonu ic;in aymm yaplldlklan sonra, bu i~lemlerden elde edilen mOsbet farkm geri kalanmm tamaml ile 60 nCI maddenin 2 nci flkrasma gore kararla~tmlabilecek miktar, kooperatifin geli§rnesine yarayacak i~lerde kullamlmak
Ozere ozel bir fon hesabmda toplamr. Bu fonda toplanan has/lanm kullammma i1i~
kin esaslar genel kurulca karar1a~lInllr.
Yedek Akc;elerin ve Fonlarm Nemalandlnimasl :
Madde 62- Yedek akc;elerin ve ozel fonlarm nemalandlrllmasma iIi~.kin ~el<iI ve
kurulca kararla~tlrlhr.

~artlar genel

Devir Teslim Tutanagl :
Madde 63- Yonetjm kurulu oyeleri ve memurlan, gorev devir ve teslimleri slrasmda sorumluluklan altlndaki para, mal, defter, beige ve diger kooperatif varllklanm
bir tutanakla yeni gcrevlilere teslim etmekle yOkOmlOdOrler.
Avanslarve OdemeJer:
Madde 64- Kooperatifi!1 amac;-ve i~leri dl~mda avans verilemez ve 6deme yapllamaz. Her t0r10 6demelerin gec;erli belgelere dayandmlmas/ ~arttlr.
Verjlecek avansm sebebi, miktarr, sOresi, geri ahnma ~artlan, kapatllmasl ~ekli
ile kasada gOnlOk olaiak bulundurulacak azami para miktan ve.kooperatif parasmm
amaC;lara uygun ~ekilde degerlendirilmesi usulO yonetim kurulu tarafmdan belirlenir.
Kooperatifin Aczl HaJinde YaplJacak 1~ler :
Madde 65- !<ooperatifin aciz halinde bulundugunu kabul etlirecek ciddi sebepler
mevcut ise, y6netim kurulu piyasada cari fiyatJar esas olmak Ozere, derhal bir ara
bilanc;osu tanzim eder. Son Ylhn bilanc;osu veya daha sonra yapllan bir tasfiye biianc;osu veyahut da yukanda sozO gec;enara biJanc;osu koopeJatif mevcudunun
borC;!:;!rIm artlk kar\?llamayacaglnl gosteriyorsa yonetim kurulu Sanayi ve Tic~ret
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Bakanlrgma durumu bildirerek genel kurulu derhal olag,mOstO toplantlya gagmr.
Son Yllrn bilangosunda kooperatif varhgmtn yansl kar§llrkslz kallrsayorietim kurulu
derhal gene I kurulu toplantlya gaglrarak durumu ortaklara arz eder. Aym zamanda
i1gili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret B'akanllgtna bilgi verir. Acnak; bilangoda tesbi!
edilen agJk ug ay iginde ortaklann ek Odemeleriyle kapanmadlgl takdirde yine Bakanllk haberdar edilir.·
.
Mali dururnun dOzeltilrnesinin rnOmkOn gorOlmesi halinde yonetim kurulunun veya alacaklliardan birinin istegi Ozerine mahkeme iflastn agllmasml erteleyebilir. Bu
takdirde, mahk~me mevcutlar defterinin tutulmasl, yonetim memuru' (yedlemin)
atanmasl gibi kooperatif varhgmm korunmasma ve devamma yarayan tedbirleri allr.
DEFTERLER:
.. Tutulacak Defterler :
Madde66- Kooperatifte a§agldaki defterlerin tutulmasl zorunludur.
1. Yevmiye defteri,
2. Pefte~i kebir,
3. Envanter defteri,
4. Karar defteri,.
5. Ortaklar defteri,
Kooperatifde bu deft~rlerden ba§ka, kasa defteri ile i~in mahiye! ve oneminin
gerektirdigi diger defterler de tutulur.
.
Yevmiye Defterl:
Madde 67- Yevmiye defteri, kayda gegirilmesi gereken i~lemlerin belgelerden
Glkanlarak tarih slraslyla ve madde halinde dOzenli olarak yai,llmasma mahsus defterdir.
Yevmiye maddelerinin en az a~agldaki bilgileri i<;ermesi ~arttlr.
a) Madd~ slra numarasl (Makina He tutu Ian muhaseb.elerde zorunlu degildir.),
b) Tanh,
c). Bon;lu Hesapi
d) Alacakh Hesap,
e) Meblag (Yardimci hesaplara taksim edilenlerin , izahat sOtununda gosterilmesi ,~arttJr),
.
..
f) H~r kaydm dayandlgl belgenin turO, tarihi ve numaraSl,

,Yevmiye defterine ge<;i~Hecek kaYltlar hakh sebep olmakslzJn on gOnden fazla
geciktirilemez.
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Yevmiye detteri yeni senenin en ge~ Ocak aYI sonuna kadar notere ibraz edilip
son kaydm alMa noterce "gorOlmO§tOr" sozO yazllarak mOhOr ve irnza ile tas~ii1< et.
"
tirmek §arthr.
Defteri Keblr :
Madde 68- detteri kebir, yevmiye detterine gec;:irilmi§ olan i§lemleri buradan alarak sistemli bir-surette hesaplara dagltan ve tasnifli olarak bu hesaplarda tc;>playan
detterdir.
Detteri ~ebirdeki kaYltlann enaz a§agldaki bilgileri ihliva etmesi §arttlr.
a) Tarih,
b) Yevmiyedetteri madde"nurnarasl,
"c) Meblag,
d) Toplu hesaplarda yardlrncl nihai hesaplann isimleri,
Kooperatifin' i§ hacmine ve hesap durumuna gore yevmiyeli defteri kebir de kullarillabilir.
.
Envanter Defterl :
Madde 69- Envanter detterine, kooperatifin aC;:lh§ tarihinde ve mOteal<il?en her
hesap donemi sonunda e;lkanlap envanterler ve bilanC;:O"lar kaydolunur.
Kanunda aksine hOkOm olmadlkc;:a hesap donemi sonu ic;:in C;:lkanlacak envanter
ve bilanc;:olann"ertesi hesap doneminin ilk Oe; ayl ie;inde tamamlanml§ olmasl gere-

~

"

.

Envanter defterine gee;irilen envanter ve bilanc;:o, yonetim kUl1Jlunca imza ve no- "
tere ibraz olunur. noterce son kaydm altma "gorOlmO§tOr" sozO yazllarak mOhOr ve
irnza ile tasdik ettiimek §arttlr.
Karar Defterl :
Madde 70- Karar defterine genel kurul ve yo"netim kurulu taratmdan gorO§meler
sonucunda verilen kararlar yazlhr.
Yonetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteriolar~"ayn-ayn tutulur;Genelkurul karar defterine, y6netim kun:ilunca ashna"uygunlugu ~asdik ettirilmi§
olarak genel kurul tutanaklan yazlhrveya y.apl§tlrlhr.
Ortaklar Deftert :
Madde 71- Ortaklar detterine, her ortagm adl-soyadl, i§ ve konut adresi, kooperatite giri§ve e;lkl§ tari~leri ile yatlrdiQI veya e;ektigi paralar tarih slraslyla yazlhr.
, Glkanlan ortaklarla ilgili e;lkarma karannm gerei<e;eli olarak bu deftere yazllmasl
ve C;:lkarma i§leminin kesil)le§tigi tarihin gosterilmesi gerekir.
.
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Defterleri Tastik Ettlnne YOkOmIOlOgO:
Madde 72- Kooperatifin futmak zoninda oldugu yevmiye delteri, defteri kebir,
envanter defteri ve her iki karar defteri kullamlmaya ba~lamlmadan once notere ibraz olunur. Not~r bu defterleri ':'l0hOr ve imzaslyla tasdik eder.
Defter ve Belgelerin Sakianmasl :
. Madde 73- Kooperatif iJe iJgiJi yazl, mektup, telgrat, tatura, cetvel, senet, makbuz, Manak, ~artname, proje, hakec!i~, fi~ gibi belgelerte Odemeleri gosteren belge. ler, mukavele, taahhOt, kefalet, sair teminat sehetleri ve mahkeme iJamlarr gibi belgeler muntazam bir ~ekilde dosya halinde mUhataza edilir.
Bu belgelerle defterler_son kay It tarihinden itibaren on yrl gegineeye kadar saklamr..Kooperatifin sona ermesi halinde iJgiJi belgeler saklanmak Ozere TOrk Tiearet
Kanununun ~ nci maddesi uyarrnea noter veya Clrtaklardan birine tevdi olunur.

.4LTlNCI B6LUM
DAGILMA VE TASFiYE

Birle~me

ve Devir:

Madde 74- Genel kurul, kooperatifin konu ve amar,;:larr ile iJgili diger bir kooperatitle birle~mesine veya bir kamu tOzel ki~isine ya'da herhangi bir demege devreclImesine karar verebilir. Bu hallerde, 1163 saYl1J Kanunun 84 ncO ve 85 nci maddelerine gore i~lem yaplhr.
DaMma Sebeplerl :
Madde 75- Kooperatif:
1. Ortak saylsrnrn Tden

a~agl dO~mesi

Ozerine,

2. Genel kurul kararryla, .
3.lflasm ar,;:llmaslyla,
4. Kanunlarda ongorOlen diger hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanhgrnm mahkemeden alaeagl karar Ozerine,
'
5. Diger bir kooperatifle birle~mesi veya devralm,masl suretiyle,
6.

09 yll olagan genel kurul toplantlsrnl yapmamasl halinde,

7. Amaema ula~ma imkanrnm kalmadlgrnm Sanayi va Tiearel Bakanhgmea lesbiti halinde mahkemeden alacagl kararla"
daglhr.
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Tasfiye Kurulu:
Madde 76- Tasfiye kurulu genel kurul tarafindan se~iJecek en az iki ki~iden olu~ur. Genel kurul bu rususta yonetim ~urulunu da ·g6revlendirebilir. G,enel kurulca
tasfiye kurulu i~in bir se~im veya gorevlendir~e yapllmadlgl takdirde. tasfiye i~lerini
yonetim kurulu yOrOtOr. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yenerine yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kuruluntm yukandaki flkraya g6re olu~turulmastna, imkan buiunmamasl
halinde ortaklardan birinin ba~vurt.isu Ozerine mehkemece tasfiye memurlan atanabilecegi gibi •. ortagtn talebine istinaden. tasfiyeye' memur kimselerin haklt sebepler
dolaYlslyla azli ile yenerine yenilerinin atanmastna da karar verilebilir.
1163 sayllt kanunundegi~ik 56-ncl maddesinin-1 nci flkrastntn 3 ncO bendi ile 62
'

. riCi maddesi hOkOmleri tasfIy~ kurulu Oyeleri hakktn~a da uygulantr.

Tasfiye kurulu Oyelerine. tayin eden merci tarahndan tesbit edilecek miktarda
Ocret Odenir.
Yonetim kurulu. tasfiye memunannt ticaret siciline tescil ve ilan ettirif.
Tasfiye Kurulunun' Gorevleri v~ Tasfi~enln YOnJtOlmesi :
Madde 77- Tasfiye kurulu. tasfiye i~lerinin bir an once bitirilmesi i~in ~ah~makla
yOkOmlO olup. tasfiye i§lemlerine i1i§kin gorevlerini a§agldaki §ekilde yOrQtOr.
1, Dagllma. tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazelede birer hafta arayla O~ deta yapltnlacak i1anla alacakhlar
tasfiyeden haberar edilerek bir ytJ it;inde alacaklartnl beyana devet edilir.
2. Tasfiye sOresince kooperatif unvant "Tasfiye Halinde" ibaresi ilave edilerek
kullanihr,
3. Kooperatif genel kurulu. aksine karar vermi~ olmadlk~a tasfiye memurlan
menkul mallan pazarltk veya a~lk arttlrma usulOyle satabilit. Gayrimenkullerin salllma §ekli genelkurul karanyla belirlenir.
4. Tasfiye memunan. goreve ba~iadlklarFZaman;- kooperatifiwdagllmakar~lJIntn
verildigi tarihteki durumunu inceliyerek varltklan •. alacaklan. bor~lan gosterir bir envarller defteri He a<;;llt§ bilanc;;osu' hazlrlar; ayrlca kooperatifin mevcut 'ortaklan ife
bUillann alacak ve I;>or<;; durumlannt gosterir bir cetvel tanzim ed!lir.
'5. Kooperatifin eskiden ba~laml~ olup.da henOz bitirilmemi~ i~lerinden lamamlanmasl mQmkOn olanlar tamamlarilr. laahhOtier yerine getirilir.alacaklar ve gerektiginde Odenmemi~ sermayeler tahsil edilir.
'
6, Kooperatif bor~lanntn O1evcutlanndan fazla olmasl halinde tasfiye memurlan
durumu mahkemeye bildirir.
'
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7. Tasfiye slrasmda tasfiye kurulu kararlannm yer alacagl bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yonetim kurulunca yOrotolmesi halinde yonetim kurulu karar defteritasfiye defteri olarak kullantllr.
8. Tasfiyenin uzun sOrmesi halinde her YII sonu i~i.n ara bflan~olar ile tasfiye
sonunda ke~in bilan~o hazlrlantr ve genel kurula sanulur.
9. Tasfiye sOresince yapllacak genel kurul toplantllannda aranacak toplantl nisabl hakkmda 33. ncO maddenin birinci flkrasi hOkmO uygulantr.
10. Kooperatiften alacakll olduklan bilinenlerin alacak tuta'rlan ile muaccel ve
tartl§mall olan bor~lara kar§llIk dO§en nieblag Notere tevdi olunur.
-j 1.' Kooperatifin bor~lartnm ve pay.bedellerinin odenmesinden sonra kalan miktar dagilma anmda kaYltil ortaklar ve'ya hukuki halefleri arasmda Odenmi§ sermayeleri ile orantlll olarak dagltillf.
12. Tasfiyenin sona ermesi Ozerine kooperatif unvanlnm sicilden silinmesi tasfiye memurlarmca sicil memurlugundan talep edilir.
.
YEDiNCi BOLUM

.. <;!=~iTLi HUKUMLER
8akanIJk ile Dlger Kurum ve Kurulw~larm Denetimi :
Madde 78- Kooperatif, Sanayi ve :r"icaret Bakanllgmm denetimine tabidir..Ba- kanllk; Kooperatif ost kurulu§lanhl, i1gili mOesseseleri ve baglmslz denetim kurulu§lannt, kooperatifi denetlemekle gorevlendirebilir.
Kooperatif gorevlileri; kooperatife ait para ve 'para hOkfTIOndeki kagltlan ve gizli
de olsa bunlarla ilgili defter 've belgeleri istenildiginde mOfetti§lere, kooperatif kontrolorlerine ve krE?di kurulu§lannm denetim gorevlilerine gostermek, saymasma ve
incelenmesine yardlmda bulunmak, istenilen bilgileri gen;:ege uygun ye eksiksi?
0lar9k vermek ve dogru beyand? bulunmakla yOkOmlOdOrler.
Kanun HOkOmlerinin Uygulanmasl :
Madde 79- Bu anasozle§mede a~lklJk olmayan hallerde 1163 saYI" Kooperatifler
Kanunu ile TOrk Ticaret Kanununun anonini- ~irketlerine ait hukumleri uygulantr.
ilk Yonetim Kurulu Uyele~i :
Madde 80- Ilk genel kurul toplantlsma kadar gorev yapmak uzere, a§agldaki
kUfUCU ortaklar
yonetim kurulu uyeligine se~ilmi§lerdir.
.
.
1) .....

5..~.....4j)AC1AN......... ;...........................:....:......... :..~ ......... .
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2) ...

8!.1.J......Y.4k,f./M. ..........................................................................

Ic..a.~:r.......WM.Ct:;:::ti.................................. ~ .....................................
. 4) ..!.3-f?!.. ....4;e.~~ ..... ..£I.t..'f..~ILL..... :..... :...............................;........ .
5) ..2Ch.£..!!. ....... A.{Q..9..:t:. ...................................................................
3) ...

ilk Denetim Kurulu Oyeleri :
Madde 81-llk genel kurul toplantlslna kadar gorev yapmak Ozere; a~agldaki kimseier denetim kurulu Oyeligine se~ilmi~lerdir.

A/I~...............................................;....:............ .
O"J::It;A:.'t.N.. ......
. ./~.M.b.~c........lf/~.d..A:z" ...................................................................... .

- 1? "i
'"
1) ... I.>..ff-.M.w.1......
2)

3) .................•.......................................................;........................................... : ........ .

Kurucular:
Madde 82- A~aglda isimleri, tabiiyetleri, adresleri taahhot ve tediye ettikleri sermaye paylan ile imzalan bulunan:
1. Kurucu ortaklar, bu

anasozle~menin

10 ncu maddesinde belirtilen ortakhk ,

~artlannJ ta~ldlklannl,

2. Ilk yonetim kurulu Oyeliri ile denetir:n kurulu Oyeleri, bu anasozle~menin 43
ncO ve 53 ncO maddelerinde belirtilen seyilme ~artlarlnl ta~ldlklarlnl,
b~yan ederler..
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