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KOOPERATİFLERDE DIŞ DENETİM

Kadir ÖZDEMİR*

Ortak ihtiyaçların işbirliği ve dayanışma ruhuyla karşılanması amacıyla 

kurulan kooperatiflerde, kimi zaman ortakların ve yöneticilerin yeterli bilgi-

ye sahip olamamalarından kimi zaman ise kötü niyetli yöneticilerin eylem-

lerinden dolayı ortakların mağduriyetine yol açan mevzuata aykırı eylem ve 

işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, kooperatif ortak ve yöneticile-

rinin iş ve işlemlerinin denetime tabi tutulması gelecekte karşılaşılabilecek 

sorunların önüne geçilmesi ya da varsa işlenmiş olan suçların ve sorumluların 

tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, kooperatiflerle il-

gili kanunlarda (1163,4572 ve 1581 sayılı Kanunlar) iç ve dış olmak üzere 

kooperatifler üzerinde iki türlü denetim öngörülmüştür. Buna göre, iç denetim 

kooperatiflerin genel kurulları tarafından seçilen denetçiler tarafından yerine 

getirilmektedir. Dış denetim ise temel olarak kooperatifin türüne göre Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından ya da bu bakanlıkların görevlendirmesi üzerine bağımsız 

denetim kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, kooperatiflerin 

üyesi olduğu üst kuruluşlar tarafından ve kredi kullanan kooperatifler açısın-

dan verilen kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadı-

ğının tespitine yönelik olarak kredi kullandıran kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından, plan ve projesine uygunluk ile teknik özellikleri bakımından ilgili 

belediye ve kamu kurumları tarafından ve vergi mevzuatına uygunluk açısın-

dan Maliye Bakanlığı tarafından dış denetim yapılmaktadır.  

Makalemizde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi genel kooperatif-

lerle birlikte 4572 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikle-

rinin ve 1581 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin 

dış denetimi konusunda yetkili kurumlar, dış denetimin kapsamı, konusu ve 

türleri, denetim sonucunda yapılacak işlemler ve denetlenenlerin sorumluluk-

* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
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ları ile cezai müeyyideler konusu 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 13 

Haziran 2010 tarih, 27610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5983 Sayılı Ka-

nunla yapılan değişiklikler de dikkate alınarak açıklanacaktır.

I-DIŞ DENETİMLE YETKİLİ KURUMLAR:
Kooperatif ve üst kuruluşlarının dış denetimiyle yetkili kurumlar şunlardır:

1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre tarımsal amaçlı kooperatifler 

ile bunların üst kuruluşları dışında kalan tüm kooperatiflerin dış denetimi ko-

nusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mevzuattaki son değişikliğe kadar en 

yetkili kurumdu. Ancak, 13 Haziran 2010 tarih, 27610 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan 5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1 

inci maddesinde değişikliğe gidilmiş olup, kooperatiflerin büyük çoğunlu-

ğunu oluşturan yapı kooperatifleri ile bunların üst kuruluşlarının denetimleri 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiş ve ilgili maddenin yürürlüğe 

girdiği 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren anılan Bakanlık tarafından bu dene-

timler yerine getirilmeye başlanmıştır. 

Bu çerçevede, yapı kooperatifleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler ile bun-

ların üst kuruluşları dışında kalan tüketim kooperatifleri, motorlu taşıyıcılar 

kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, temin tevzi 

kooperatifleri, turizm geliştirme kooperatifleri, yayıncılık kooperatifleri, teda-

rik kooperatifleri, işletme kooperatifleri, sigorta kooperatifleri, eğitim koope-

ratifleri, yaş sebze meyve kooperatifleri, yardımlaşma kooperatifleri, üretim 

pazarlama kooperatifleri ve bunların üst kuruşlarının denetimleri Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir. 

Öte yandan, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında 

Kanunun 2 ve 8/2 nci maddeleri uyarınca, bu kooperatif ve birliklerin dene-

timleri konusunda da yetkili kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere ilgili bakanlıklarca ko-

operatifler üzerinde gerçekleştirilen denetimler kuruluş aşamasında; kuruluş 

belgelerinde ve ana sözleşmedeki emredici hukuk kurallarına aykırılık bulu-
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nup bulunmadığı yönünden yapılan incelemeyi, kooperatif genel kurullarında 

temsilci görevlendirmesi yapmak suretiyle genel kurulların ve burada alınan 

kararlarının mevzuata uygunluğu temin etmeye yönelik denetimi ve Bakanlık 

denetim elemanları vasıtasıyla iddiaların incelenmesi ve hesap ve işlemlerin 

teftişi şeklinde yapılan aktif denetimi kapsamaktadır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğu altında bulunan kooperatifler 

üzerindeki hukuki, idari ve mali tüm işlemleri kapsayan bir biçimde hesap, iş-

lem ve faaliyetlerin denetimi Bakanlık Müfettişleri ile Teşkilatlandırma Genel 

Müdürlüğüne bağlı olan Kooperatif Kontrolörleri tarafından yürütülmektedir. 

Bununla birlikte, kooperatif sayısının fazlalığına karşın denetim elemanı 

sayısının sınırlı kalmasının doğurduğu olumsuz sonuçları gidermek amacıyla 

5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ıncı maddesinde 

değişiklik yapılarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek 

diğer personelin de Bakanlık Müfettişleri ve Kontrolörler gibi kooperatifler 

üzerinde hesap ve işlem denetimi yapabilmesine imkan sağlanmıştır.

2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre tarımsal amaçlı kooperatifle-

rin denetimleri konusunda yetkili Bakanlık Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır. 

Türlerine göre tarımsal amaçlı kooperatifler; tarımsal kalkınma kooperatifleri, 

sulama kooperatifleri, su ürünleri kooperatifleri ve pancar ekicileri kooperatif-

leridir. Dolayısıyla, anılan Bakanlık bu kooperatiflerin denetimiyle yetkilidir. 

Öte yandan, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu-

nun Ek 2 nci maddesi uyarınca bu kooperatiflerin de denetimi yine Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

Sözkonusu Bakanlıkta, kooperatiflerden sorumlu birim Teşkilatlanma ve 

Destekleme Genel Müdürlüğü olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında olduğu 

gibi ilgili kooperatiflerin tüm hesap ve işlemlerinin denetimi anılan genel mü-

dürlük bünyesinde görev yapan kontrolörler ile Bakanlık Müfettişleri tarafın-

dan yerine getirilmektedir.

Ayrıca, 5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ıncı 

maddesinde yapılan değişlik üzerine Bakanlık tarafından görevlendirilecek 
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diğer personelin de sözkonusu kooperatifler üzerinde denetim yapabilmesine 

olanak sağlanmıştır.

3- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1 inci mad-

desinde yapılan değişiklik üzerine konut yapı kooperatifleri, küçük sanayi 

siteleri yapı kooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri ve bunları üst ku-

ruluşlarıyla ilgili olan bakanlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak belir-

lenmiştir. 

Bu kapsamda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca sözkonusu kooperatifler ve 

üst kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara 

dair her türlü hak, yetki ve görevler Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredil-

miş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemle-

ri yürütmeye, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapmaya, gerekli görülenleri 

tasfiye etmeye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Ancak, bu devir işlemi dolayısıyla yapı kooperatifleri üzerinde Bayındır-

lık ve İskan Bakanlığının denetim faaliyeti 5983 Sayılı Kanunun konuyla ilgili 

maddesinin yürürlüğe girdiği 13 Aralık 2010 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu 

süre boyunca anılan yapı kooperatifleriyle ilgili denetim de dahil tüm işlemler 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmiştir.

Öte yandan, yapı kooperatiflerinin tüm hesap, işlem ve faaliyetlerinin 

denetimi 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında KHK’nın 12 ve 14 üncü maddeleri uyarınca Teknik Araştırma ve 

Uygulama Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçek-

leştirilecektir. Ayrıca, kooperatiflerin denetimiyle ilgili olarak Bakanlığın di-

ğer personeli de görevlendirebilecektir.

4- Bakanlıkların Vereceği Yetki Üzerine Bağımsız Denetim Kuruluşları
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 91 inci maddesinde, ilgili bakanlı-

ğın bağımsız denetim kuruluşlarını denetim işleri için görevlendirebilmesine 

imkan tanınmıştır.

Öte yandan, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında 

Kanunun 5 nci maddesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, belirleyeceği usul 

ve esaslar dahilinde tarım satış kooperatif ve birliklerinin işlem, hesap ve var-
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lıkları ile mali tablolarının 3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisine sahip 

bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirmelerini isteyebileceği, denetleme 

yapacak kuruluşun, kooperatif veya Birlik Genel Kurulu tarafından belirlene-

ceği, Bakanlığın, bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşları ve 

çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği ile müştereken belirleyeceği belirtilmiştir

 Dolayısıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili ve sorumlu olduğu kooperatifleri anılan 

Kanunlar çerçevesinde belirledikleri bağımsız denetim kuruluşlarına da de-

netlettirebilecektir. 

5- Kooperatif Üst Kuruluşları
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre en az 7 kooperatif kendi arala-

rında birleşerek kooperatif birliklerini, birlikler de birleşerek kooperatif mer-

kez birliklerini oluşturabilirler. 

Söz konusu Kanunun 75 inci maddesine göre; kooperatif merkez birlikleri 

kendisine bağlı birlik ve kooperatifleri denetlemekle, merkez birliği kuruluşu 

tamamlanmadığı hallerde, birlikler kendisine bağlı kooperatifleri resen veya 

kooperatiflerin talebi üzerine denetlemeye yetkilidir. 

Bu kapsamda üst kuruluşlarca yapılan denetim sonuçlarının ilgili bakanlı-

ğa bildirilmesi zorunludur.

Öte yandan, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 91 inci maddesi uya-

rınca ilgili bakanlık da kooperatif üst kuruluşlarını denetim işleri için görev-

lendirebilecektir. Bu durumda, üst kuruluş Bakanlığın talebi doğrultusunda 

kooperatifin tüm hesap ve işlemlerini teftiş edecek ya da belirli iddiaları veya 

konuları inceleyerek Bakanlığa denetim sonuçlarını bildirecektir.

Diğer taraftan, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifler ve Birlikleri Hakkın-

da Kanuna göre, en az 30 üretici bir araya gelerek tarım satış kooperatifini, 

en az 3 tarım satış kooperatifi de bir araya gelerek tarım satış kooperatifleri 

birliğini oluşturmaktadır. Söz konusu kanun uyarınca ve örnek birlik anasöz-

leşmesinin 74 üncü maddesine göre; birliğin birimleri ve ortak kooperatifler 

ile birlik ve ortak kooperatiflerin en az %51 hissesine sahip olduğu iktisadi 

işletmeler birliğin denetimine tabidir.
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1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3 üncü 

maddesine göre; bölge birlikleri kooperatifleri, merkez birlikleri de kooperatif 

ve bölge birliklerini denetlemekle yetkili ve görevli kılınmıştır.

6- Kredi Kullandıran Kuruluşlar
Kooperatifler ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli kamu kurum 

ve kuruluşlarından mali destek sağlamak, kredi kullanmak durumunda kala-

bilmektedirler. Böyle bir durumda, kredi kullandıran kuruluş 1163 sayılı Ko-

operatifler Kanunun 90/4 üncü maddesi çerçevesinde kooperatif ya da koope-

ratif birlikleri nezdinde vermiş olduğu kredinin amaca uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığını belirlemeye yönelik olarak denetim yapmaya yetkilidir. 

7- Belediyeler ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları
Kooperatifler kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla diğer özel ve 

tüzel kişiler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma alanlarına giren 

faaliyetlerde bulunabilmektedirler. 

Bu kapsamda, kooperatifler yukarıda sıralanan spesifik denetimlerin dı-

şında, yaptıkları inşaatların ve diğer ortak girişimlerin plan ve projelerine uy-

gunluğu, teknik özellikleri ve kaliteleri açısından ilgili belediyeler ve diğer 

kamu ve kurum kuruluşlarının özel veya genel denetime tabi olacaklardır. 

Ayrıca, kooperatifler mali işlemleri ile ilgili olarak vergi kanunları çerçe-

vesinde her zaman için Maliye Bakanlığının denetimine tabidirler.

Öte yandan, müfettişler, kontrolörler ya da denetimle görevli personelin 

denetiminden farklı olarak, kooperatifler, genel hükümler ve noterlik kanunu 

çerçevesinde noterler tarafından, anasözleşmelerin ve tescile tabi diğer belge-

lerin emredici hukuk kurallarına uygunluğu açısından ticaret sicil memurluğu 

tarafından incelemeye tabi tutulmaktadırlar.

II-DIŞ DENETİMİN KONUSU
Kooperatifler üzerindeki dış denetim hukuki, idari ve mali açıdan yapıla-

cak denetimlerin tamamını içermektedir. Bunları tek tek sayarak sınırlandır-

mak mümkün olmamakla birlikte denetimlerde incelenecek konuları örnek-

lendirebiliriz. Bu kapsamda;
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Kooperatif veya birliğin ilgili bakanlıktan alınmış kuruluş izninin olup •	

olmadığı,

Kuruluş ve intibak ile tescile tabi diğer hususların tescil ve ilanının •	

yapılıp yapılmadığı,

Ortaklık işlemlerinin anasözleşmeye uygun biçimde yürütülüp yürü-•	

tülmediği,

Organların anasözleşmeye ve kanunlara uygun biçimde oluşturulup •	

oluşturulmadığı,

Ortakların anasözleşme uyarınca yükümlülüklerini tam ve zamanında •	

yerine getirip, getirmedikleri, 

Yönetim ve denetim kurullarının mevzuatta belirtilen görevlerini usu-•	

lüne uygun olarak yürütüp yürütmedikleri,

Genel kurulların usulüne uygun olarak davet edilip edilmediği, za-•	

manında ve usulüne uygun olarak toplanıp toplanmadığı ve gerekli 

belgelerin düzenlenip ilgili mercilere intikal ettirilip ettirilmediği, 

Yönetim kurulunun düzenli olarak toplantı yaparak genel kurulda alı-•	

nan kararlar doğrultusunda görevlerini gereği gibi yerine getirip ge-

tirmedikleri,

Organlar arasında yetki ve görev gaspının ve yetki aşımının olup ol-•	

madığı,

Ortaklar arasındaki hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uyulup uyul-•	

madığı,

Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif personelinin ortaklık •	

işlemleri dışında doğrudan ve dolaylı olarak kooperatifle kooperatif 

konusuna giren ticari bir iş yapıp yapmadıkları,

Denetçilerce denetim görevinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yü-•	

rütülmediği 

Birliklerde ortak kooperatiflerin denetimlerinin yapılıp yapılmadığı,•	

Tasfiye işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,•	

Yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerin tutulup tutulmadığı, tas-•	

dik işlemlerinin yerine getirilip getirilmediği ve yasalara uygun biçimde 

işleyip işlemediği, tek düzen hesap planına uyulup uyulmadığı,

Defterlerin ödeme ve tahsil belgelerine dayalı biçimde usule uygun •	

olarak işlenip işlenmediği,
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Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin mevzuata uygun olup olma-•	

dığı,

Giderlerin ve tahsilatların genel kurul kararları doğrultusunda anasöz-•	

leşmeye ve yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

Bilançoların ve diğer mali tabloların usule uygun biçimde düzenlenip •	

düzenlenmediği,

Müspet gelir-gider farkının anasözleşme ve ilgili yasalar doğrultusun-•	

da paylaşılıp paylaşılmadığı,

Hususları denetimlerde denetim görevlilerince incelenecek konular ara-

sında sayılabilecektir.

III-DIŞ DENETİMİN TÜRÜ VE DENETİM GÖREVLİLERİNCE 
DÜZENLENECEK RAPORLAR:
Kooperatif ve üst kuruluşları üzerinde yapılan denetim olağan ve ihbara 

dayalı denetim olarak iki şekilde olabilmektedir. Olağan denetimler, denetim-

le görevli kurumlarca yapılan belirli bir program dahilinde kooperatiflerde 

suçu önleyici, eğitici, denetim alanını kontrol altında tutmaya dönük olarak ya 

da diğer yasal amaçlarla gerçekleştirilen denetimlerdir. 

İhbara dayalı denetimler ise, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, Cum-

huriyet Başsavcılıklarından, kooperatif ve üst kuruluşların ortaklarından gelen 

ihbar ve şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimlerdir.

Bu denetimler sonucunda, denetim görevlilerince denetim türüne göre 

genel olarak üç çeşit rapor düzenlenmektedir. Kooperatifin tüm hesap ve faa-

liyetlerinin denetlenmesini kapsayan denetimler üzerine “teftiş raporu” ya da 

“genel denetim raporu” düzenlenmekte, belirli iddiaların incelenmesini kap-

sayan denetimler üzerine ise “inceleme raporu” hazırlanmaktadır. Olağan ya 

da ihbara dayalı denetimler sırasında konusu suç teşkil eden hususların tespit 

edilmesi halinde ise denetim görevlilerince Cumhuriyet Savcılıklarına gönde-

rilmek üzerine “suç duyurusu raporu” düzenlenmektedir. 

Denetimin rapor düzenlenerek sonuçlandırılması üzerine, yapılması gere-

ken işlemlerle ilgili olarak kooperatife tebligatlar yapılmakta, ayrıca şikayetçi 

de rapor sonucu hakkında bilgilendirilmektedir.
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IV- DIŞ DENETİMDE KOOPERATİF YETKİLİLERİNİN 
VE ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI VE CEZAİ 
MÜEYYİDELER
Kooperatiflerde teftiş ve denetim usulü ile denetlenenlerin sorumluluk-

larını genel kooperatifler, tarım satış kooperatif ve birlikleri ile tarım kredi 

kooperatifleri ve üst kuruluşları için ayrı ayrı incelemek mümkündür. 

Bu kapsamda, genel kooperatiflerle ilgili 1163 sayılı Kooperatifler Kanu-

nunun 90\5 inci maddesine göre; kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli 

bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli 

de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif 

kontrolörlerine, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının 

denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bu-

lunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru 

beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğe aykırı olarak hareket eden kooperatif ve üst kuruluşları-

nın yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli 

günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Diğer taraftan, 1163 sayılı Kanunun 90\3 üncü maddesine göre; koopera-

tifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Koo-

peratifler Birliği, denetim sonuçlarına göre ilgili bakanlıkça verilecek talimata 

uymak zorundadırlar. 

Aynı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca ilgili Bakanlıkça verilecek tali-

matlara uymayan kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı 

aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalan-

dırılacaklardır.

Öte yandan, 5983 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 1163 sayılı Koope-

ratifler Kanununun 90 ıncı maddesinde yapılan değişiklik sonrasında; yapılan 

denetimler sonucunda, kooperatifler ile üst kuruluşlarının ve bunların iştirak-

lerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, hukuka açıkça 

aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, ilgili Bakanlık, kamu 

yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hal-

lerde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara yol açılmasının engellenmesi 



160

ÇÖZÜMM
AL

İ

Ka
sım

-A
ra

lık
 2

01
0

amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son verebilecektir. Bu durumda il-

gili Bakanlık, bir yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması 

için gerekli tedbirleri alacaktır.

Burada önem taşıyan diğer bir husus da, Kooperatifler Kanununun 62/3 

üncü maddesine göre; yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurlarının, suç 

teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları 

bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri 

suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacaklarının düzenlenmiş ol-

masıdır. 

Bu durum, Türk Ceza Kanununa göre sadece kamu görevlileri tarafından 

işlenebilecek olan suçların (görevi kötüye kullanma suçu gibi, Türk Ceza Ka-

nunu m.257) kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve memurları tarafından da 

işlenebileceğini ve dolayısıyla bu çerçevede cezalandırılabileceklerini belir-

terek, bunların cezai sorumluluklarını genişletmektedir. Kooperatif denetim 

kurulu üyeleri ise kamu görevlisi gibi cezalandırılamayacaklardır.

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile ilgili denetim ve cezai sorumlu-

lukları halleri ise 4572 Sayılı Tarım ve Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 

Kanunda ayrıca düzenlenmemiş olup, anılan kanunun 8/2 nci maddesinde bu 

Kanunun 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ayrılmaz bir parçası olduğu 

belirtilerek, yetkililerin sorumluluk halleri ile ilgili olarak Kooperatifler Ka-

nununun uygulanmasına imkan tanınmıştır.  Ayrıca, bu kooperatif ve birlikle-

rin örnek anasözleşmelerinde de 1163 Sayılı Kanunda yer alan bu sorumluluk 

hallerine açıkça yer verilmiştir.

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 45 

inci maddesinde 1163 Sayılı Kanunda belirtilenlere ek olarak Sanayi ve Tica-

ret Bakanlığının, belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde kooperatif ve birlikle-

rin işlem, hesap ve varlıkları ile malî tablolarını 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı 

Kanuna göre denetim yetkisine sahip bağımsız denetim kuruluşlarına denet-

lettirmelerini isteyebileceği, denetleme yapacak kuruluşun, kooperatif veya 

birlik genel kurulu tarafından belirleneceği, denetim yerine getirilmeden veya 

denetim sonucunda düzenlenen raporlar genel kurulda görüşülmeden yönetim 

ve denetim kurulları ibra edilmiş sayılmayacağı belirtilmiştir.
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Ayrıca, aynı kanunda kooperatiflerin, bağlı bulundukları birliğin kanun 

ve anasözleşmelere aykırı olmamak koşuluyla faaliyet konusuna ilişkin olarak 

belirleyeceği ilke ve esaslara uymak zorunda oldukları vurgulanmıştır.

Diğer taraftan, tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile ilgili olarak yet-

kililerin sorumluluklarına 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 

Hakkında Kanunun 6 ve Ek 2 nci maddelerde yer verilmiş olup, sorumluluk-

larını yerine getirmeyen yetkililerle ilgili olarak görevden alma tedbiri dışında 

uygulanacak cezai hükümlere Kanunda yer verilmemiştir.

1581 sayılı Kanunun Ek 2/3 üncü maddesinde; kooperatifler, bölge bir-

likleri ve merkez birliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yapacağı teftiş ve 

denetimler sonucunda, kanun ve anasözleşmelerdeki görevleri ile ilgili ortaya 

çıkacak eksiklikler konusunda vereceği talimatlara uymak zorunda oldukları 

düzenlemesine yer verilmiştir. 

Anılan Kanunun “Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Denetçiler İle Personelin 

Görevlerine Son Verilmesi” başlıklı 6 ncı maddesine göre ise;  yapılan in-

celeme ve soruşturma sonuçları doğrultusunda görevleri ile ilgili olarak suç 

işledikleri anlaşılan ve bu fiilleri nedeniyle haklarında yargı mercilerince 

mahkûmiyet kararı verilen merkez birliği yönetim kurulu üyelerinin ve de-

netçilerinin görevlerine son verilecektir. İnceleme ve soruşturma sonuçlarına 

göre merkez birliği yönetim kurulu üyelerinin ekseriyetinin mahkûm oldukla-

rının anlaşılması halinde, göreve son verme işlemi Tarım ve Köyişleri Bakan-

lığı tarafından yerine getirilecektir. Merkez Birliği denetçilerinin görevlerine 

son verme işlemi ise doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ger-

çekleştirilecektir

Öte yandan, sözkonusu maddeye göre; merkez birliği tarafından yaptırı-

lacak inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre suç işledikleri veya kusurlu 

oldukları anlaşılan ve görevden alınmaları uygun görülen kooperatif, bölge 

birlikleri ve merkez birliği personeli ile haklarında mahkûmiyet kararı verilen 

kooperatif ve bölge birlikleri yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin görev-

lerine merkez birliği yönetim kurulunca son verilecektir.
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V- SONUÇ 
Kooperatiflerle ilgili mevzuat çerçevesinde, kooperatifler ve üst kuruluş-

ları üzerinde iç ve dış olmak üzere iki türlü denetim gerçekleştirilmektedir. 

Kooperatiflerde iç denetim bu kuruluşların genel kurulları tarafından seçilen 

denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. Ancak, denetim konusunda yeter-

li bilgi birimi ve tecrübeye sahip olması zorunluluğu bulunmayan denetçiler 

tarafından yerine getirilen bu denetimin yeterli kalmayacağı ve bunların faa-

liyetlerinin de denetlenmeleri gerektiği ve milyonlarca insanı ilgilendiren bu 

kuruluşların devletin gözetimi ve denetimine tabi olması gerektiği anlayışın-

dan hareketle dış denetim öngörülmüştür. Bu kapsamda, anılan dış denetim 

kooperatifin türüne göre temel olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gerçekleş-

tirilmektedir. Ayrıca, bu bakanlıkların görevlendirmesi üzerine bağımsız de-

netim kuruluşları, kooperatifin üyesi olduğu üst kuruluş, kredi kullanan ko-

operatifler açısından kredi kullandıran kamu kurum ve kuruluşları, plan ve 

projesine uygunluk bakımından ilgili belediye ve kamu kurumları ve vergi 

mevzuatına uygunluk açısından Maliye Bakanlığı tarafından da dış denetim 

yapılabilmektedir. Bu denetimler, olağan ve ihbara dayalı şekilde olabilmekte, 

bunların sonucunda denetim görevlisi tarafından denetimin konusunun geniş-

liğine göre teftiş veya inceleme raporu, suç tespiti üzerine ise suç duyurusu ra-

poru düzenlenerek denetim sonuçlandırılmaktadır. Diğer taraftan, makalemiz-

de ayrıntılı olarak belirtildiği üzere kooperatiflerle ilgili mevzuatta özellikle 

denetlenecek olanların sorumlulukları ve bunlara aykırı hareketin ne şekilde 

cezalandırılacağı da açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla, dış denetimle görevli 

kurum ve kişiler ile denetimin usul ve yönteminin, sorumluluk ve cezai müey-

yidelerin özellikle Kooperatif yetkililerince bilinerek bunlara uygun hareket 

edilmesi, ileride yaşanabilecek mağduriyet ve sorunların önüne geçilmesine 

katkı sağlayacaktır. 
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