
                                                                   T.C. 
                                              MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
                                         SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
                                              İŞLETME ANABİLİM DALI 
                                        KOOPERATİFÇİLİK BİLİM DALI 
  
 

 

 

 

 

  

 

                                    
 

 

TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE 
BAĞIMSIZ DENETİM VE BİR UYUGULAMA 

 

          
Yüksek Lisans Tezi 

 
                                 
 
  
 
                                                        

Danışman: PROF.DR. AYTEN ERSOY 
 
 

YUSUF ŞİMŞEK 

 

                                      
 
 
 
                                                   
 
 
 

İstanbul,  2006 



 II 

İÇİNDEKİLER 
 
 
TABLOLAR ...........................................................................................................................VII 
KISALTMALAR .................................................................................................................. VIII 
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 1 
1. KOOPERATİFÇİLİĞİN GENEL ESASLARI...................................................................... 2 

1.1. Kooperatifçiliğin Tanımı................................................................................................. 2 
1.2. Kooperatifçiliğin Unsurları ............................................................................................. 4 

1.2.1. Tüzel Kişilik............................................................................................................. 4 
1.2.2. Sermayenin Değişkenliği ......................................................................................... 4 
1.2.3. Ortak Sayısının Değişkenliği ................................................................................... 5 
1.2.4. Ortakların Belirli Ekonomik Menfaatlerinin Karşılanması Amacı .......................... 5 
1.2.5. Kooperatif Ortaklarının Nitelikleri........................................................................... 5 
1.2.6. Ekonomik Menfaatlerin Karşılıklı Yardım, Dayanışma Kefalet Suretiyle Sağlanıp 
Korunması .......................................................................................................................... 6 

1.3. Kooperatifçiliğin  Faydaları ............................................................................................ 6 
1.4. Kooperatifçiliğin Temel İlkeleri...................................................................................... 7 

1.4.1. Demokratik Yönetim İlkesi ...................................................................................... 8 
1.4.2. Serbestçe Katılma İlkesi........................................................................................... 8 
1.4.3. İşbirliği İlkesi ........................................................................................................... 9 
1.4.4. Sermayeye Sınırlı Faiz Verilmesi İlkesi................................................................. 10 
1.4.5. Risturn (Olumlu Gelir - Gider Farkı) İlkesi ........................................................... 10 
1.4.6. Hizmet İlkesi .......................................................................................................... 11 
1.4.7. Kooperatif Eğitiminin Geliştirilmesi İlkesi............................................................ 11 

1.5. Kooperatifçilik Kavramına Yaklaşım Biçimleri ........................................................... 12 
1.5.1. Kooperatif- Devlet Kuramı .................................................................................... 12 
1.5.2. Kooperatif-İşletme Kuramı .................................................................................... 12 
1.5.3. Sosyalist Kooperatifçilik Kuramı........................................................................... 13 

1.6. Kooperatifçiliğin Tarihsel Gelişimi .............................................................................. 13 
1.6.1. İngiltere'de Kooperatifçilik Hareketi...................................................................... 15 

1.6.1.1. Robert Owen ................................................................................................... 15 
1.6.1.2. Dr. William King............................................................................................. 16 
1.6.1.3. Rochdale Öncüleri........................................................................................... 17 

1.6.2. Fransa'da Kooperatifçilik Hareketi......................................................................... 18 
1.6.2.1. Charles Fourier ................................................................................................ 18 
1.6.2.2. Philip Buchez .................................................................................................. 18 
1.6.2.3. Louis Blanc ..................................................................................................... 19 

1.6.3. Almanya'da Kooperatifçilik Hareketi .................................................................... 19 
1.6.3.1. Herman Schulze .............................................................................................. 19 
1.6.3.2. Frederic Raiffeisen .......................................................................................... 20 

1.6.4. Hollanda’da Kooperatifçilik Hareketi .................................................................... 21 
1.6.5. İsrail’de Kooperatifçilik Hareketi .......................................................................... 21 
1.6.6. Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketi....................................................................... 23 

1.6.6.1. Türkiye’de Kooperatif Benzeri Kurumlar....................................................... 24 
1.6.6.2. Türkiye'de Kooperatifçiliğin Tarihi Gelişimi.................................................. 25 
1.6.6.3. Türkiye'de Günümüz Kooperatifçiliği ............................................................ 28 



 III 

1.7.  Kooperatiflere İlişkin Kanuni Düzenlemeler ............................................................... 33 
1.7.1. Kurumlar  Vergisi  Kanununda  Belirtilen Kooperatifler ...................................... 33 

1.7.1.1. Kurumlar Vergisi Muafiyeti İçin Şartlar ......................................................... 33 
1.7.1.2. Kurumlar Vergisi İstisnası .............................................................................. 33 
1.7.1.3. Kurumlar  Vergisi  Matrahı ............................................................................. 34 
1.7.1.4. Matrahtan  İndirilecek  Giderler...................................................................... 34 
1.7.1.5. Kurumlar Vergisinin  Oranı ............................................................................ 34 

1.7.2. Kooperatifler  Kanunuyla Tanınan  Vergi Muafiyetleri......................................... 35 
1.7.3. Kooperatiflerin Gelir Vergisi İle İlişkisi ................................................................ 35 
1.7.4. Kooperatiflerin  Katma Değer Vergisiyle İlişkisi  ve  Oranı ................................. 35 
1.7.5.  Kooperatifler Kanunundaki Düzenlemeler ........................................................... 36 

1.7.5.1. Sınırsız Sorumluluk..................................................................................... 36 
1.7.5.2. Sınırlı Sorumluluk ....................................................................................... 36 
1.7.5.3. Ek Ödemeler Yükümlülüğü ........................................................................ 36 
1.7.5.4. Ortaklık Payları ........................................................................................... 36 
1.7.5.5. Ortak Adedi - Sermaye Değişkenliği .......................................................... 37 
1.7.5.6. Yedek Akçeler............................................................................................. 37 

1.8. Kooperatiflerde Finansman ........................................................................................... 37 
1.8.1. Öz Kaynaklarda Finansman (İç Finansman).......................................................... 38 

1.8.1.1. Kooperatiflerde Özkaynak Yapısı ................................................................... 38 
1.8.1.2.  Özkaynak Finansmanının Kullanımı.............................................................. 39 

1.8.2. Kooperatiflerde Yabancı Kaynak Finansmanı ....................................................... 39 
1.8.2.1. Uzun Vadeli Kredi .......................................................................................... 40 
1.8.2.2. Orta ve Kısa Vadeli Krediler........................................................................... 40 

1.8.3. Kooperatif Üst Birlik - Merkez Birliklerinin Finansal Etkileri.............................. 41 
1.8.4. Kooperatiflerde Finansman Sorunu ve Nakit Yönetimi......................................... 41 

1.9. Kooperatif Türleri ......................................................................................................... 41 
1.9.1. Faaliyet Türlerine Göre Kooperatifler.................................................................... 41 

1.9.1.1. Üretim Kooperatifleri ...................................................................................... 41 
1.9.1.2. Tüketim Kooperatifleri.................................................................................... 41 
1.9.1.3. Kredi Kooperatifleri ........................................................................................ 41 
1.9.1.4. Yapı Kooperatifleri ......................................................................................... 42 
1.9.1.6. Diğer Kooperatifler ......................................................................................... 42 

1.9.2. Hukuksal Düzenlemelere Göre Kooperatifler........................................................ 44 
1.9.2.1. Genel Kanuna Göre Kurulmuş Kooperatifler (1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanunu)........................................................................................................................ 44 
1.9.2.2. Özel Kanunlara Göre Kurulmuş Kooperatifler ............................................... 44 

1.10. Kooperatiflerin Kuruluşu ve Sona Ermesi .................................................................. 46 
1.10.1. Kooperatiflerin Kuruluşu ..................................................................................... 46 

1.10.1.1. Kooperatiflerin Organları ve Görevleri......................................................... 46 
1.10.2. Kooperatiflerin Sona Ermesi ................................................................................ 47 

2. TÜKETİM KOOPERATİFLERİ ......................................................................................... 49 
2.1. Tüketim Kooperatiflerinin Tanımı ................................................................................ 49 
2.2. Tüketim Kooperatiflerinin Özellikleri .......................................................................... 49 
2.3. Tüketim Kooperatiflerinin Amacı ve Yararları............................................................. 49 
2.4. Tüketim Kooperatiflerini Gerekli Kılan Nedenler ........................................................ 51 
2.5. Tüketim Kooperatiflerinin Gelişimi.............................................................................. 51 



 IV 

2.5.1. Gelişmiş Ülkelerde Tüketim Kooperatifleri........................................................... 52 
2.5.1.1. İngiltere’de Tüketim Kooperatifleri ................................................................ 53 
2.5.1.2. Almanya’da Tüketim Kooperatifleri ............................................................... 53 

2.5.2. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tüketim Kooperatifleri .............................................. 54 
2.5.2.1. Türkiye’de Tüketim Kooperatifleri ................................................................. 54 
2.5.2.2. Ukrayna’da Tüketim Kooperatifleri................................................................ 56 

2.5.3. Diğer Ülkelerde Tüketim Kooperatifleri................................................................ 57 
3. TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE DÜZENİ VE BAĞIMSIZ DENETİM
.................................................................................................................................................. 58 

3.1. Tüketim Kooperatiflerinde Muhasebe Düzeni .............................................................. 58 
3.1.1. Tüketim Kooperatiflerinin Düzenleyecekleri Belgeler .......................................... 58 
3.1.2. Tüketim Kooperatiflerinde Tutulması Gereken Defterler...................................... 61 

3.1.2.1. Kanuni Defterler.............................................................................................. 62 
3.1.2.1.1. Yevmiye Defteri:...................................................................................... 62 
3.1.2.1.2. Defter-i Kebir (Büyük Defter): ................................................................ 62 
3.1.2.1.3. Envanter-Bilanço Defteri: ........................................................................ 62 
3.1.2.1.4. Günlük Kasa Defteri: ............................................................................... 62 
3.1.2.1.5. Karar Defteri: ........................................................................................... 62 
3.1.2.1.6. Ortaklık Defteri: ....................................................................................... 62 

3.1.2.2. Diğer Kanuni Defterler: .................................................................................. 63 
3.1.2.3. Yardımcı Defterler: ......................................................................................... 63 

3.1.3. Tasdiki Gereken Defterler ...................................................................................... 63 
3.1.4. Defterler Ve İspat Edici Evrakların Saklanma Süresi ............................................ 64 
3.1.5. Mali Tablolar.......................................................................................................... 64 

3.1.5.1. Bilânço ............................................................................................................ 65 
3.1.5.1.1. Aktifler ..................................................................................................... 66 
3.1.5.1.2. Pasifler...................................................................................................... 67 

3.1.5.2. Gelir-Gider Tablosu ........................................................................................ 67 
3.2. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Bağımsız Denetim.................................................... 69 

3.2.1. Denetim Kavramı ................................................................................................... 69 
3.2.1.1. Denetimin Tanımı ........................................................................................... 70 
3.2.1.2. Denetimin Özellikleri ...................................................................................... 71 
3.2.1.3. Denetimin Amacı ............................................................................................ 72 

3.2.2. Muhasebe Denetiminin Türleri .............................................................................. 73 
3.2.2.1. Amaçlarına Göre Denetim Türleri .................................................................. 73 

3.2.2.1.1. Mali Tablolar Denetimi............................................................................ 73 
3.2.2.1.2. Uygunluk Denetimi .................................................................................. 73 
3.2.2.1.3. Faaliyet Denetimi ..................................................................................... 74 
3.2.2.1.4. Özel Amaçlı Dar Kapsamlı Denetim ....................................................... 75 

3.2.2.2. Kapsamına Göre Denetim Türleri ................................................................... 76 
3.2.2.2.1. Genel Denetim.......................................................................................... 76 
3.2.2.2.2. Özel Denetim............................................................................................ 76 

3.2.2.3. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri ................................................... 76 
3.2.2.3.1.  Devamlı Denetim .................................................................................... 76 
3.2.2.3.2. Ara Denetim ............................................................................................. 76 
3.2.2.3.3. Son Denetim............................................................................................. 76 

3.2.2.4. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri ......................................................... 76 



 V 

3.2.2.4.1. Zorunlu (Yasal) Denetim ......................................................................... 76 
3.2.2.4.2. İsteğe Bağlı Denetim................................................................................ 76 

3.2.2.5. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri ................................................... 77 
3.2.2.5.1. Kamusal Denetim..................................................................................... 77 
3.2.2.5.2. İç Denetim ................................................................................................ 77 
3.2.2.5.3. Bağımsız Denetim.................................................................................... 77 

3.2.3. Denetçi Kavramı ve Türleri.................................................................................... 78 
3.2.3.1. Bağımsız Denetçiler: ....................................................................................... 78 
3.2.3.2. İç Denetçiler: ................................................................................................... 79 
3.2.3.3. Kamu Denetçileri: ........................................................................................... 79 

3.2.4. Bağımsız Denetim .................................................................................................. 79 
3.2.4.1. Bağımsız Denetim Kavramı ............................................................................ 79 
3.2.4.2. Bağımsız Denetimin Tanımı ........................................................................... 80 
3.2.4.3. Bağımsız Denetimin Amacı ............................................................................ 80 
3.2.4.4. Bağımsız Denetime Duyulan İhtiyaç .............................................................. 80 

3.2.4.4.1. Piyasa Etkinliği Açısından Duyulan İhtiyaç ............................................ 81 
3.2.4.4.2. Vergi İdaresi Açısından Denetime Duyulan İhtiyaç ................................ 81 
3.2.4.4.3. Yatırımcı Açısından Denetime Duyulan İhtiyaç ................................... 81 

3.2.4.5. Bağımsız Denetimin Sınırları.......................................................................... 82 
3.2.4.5.1.  Kapsam Sınırı .......................................................................................... 82 
3.2.4.5.2. Değerlendirme Sınırı ................................................................................ 82 
3.2.4.5.3. Doğruluk Sınırı......................................................................................... 82 
3.2.4.5.4. İndirgenebilirlik Sınırı.............................................................................. 83 
3.2.4.5.5. Destek Vermekte Sınırlar ......................................................................... 83 

3.2.4.6. Bağımsız Denetimin Tarihçesi ........................................................................ 84 
3.2.4.6.1. İngiltere’de Bağımsız Denetim Mesleğinin Gelişimi............................... 85 
3.2.4.6.2. Amerika’da Bağımsız Denetim Mesleğinin Gelişimi .............................. 86 
3.2.4.6.3. Türkiye’de Bağımsız Denetim Mesleğinin Gelişimi ............................... 87 

3.2.4.7. Denetim Standartları ....................................................................................... 89 
3.2.4.7.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ............................................. 89 

3.2.4.7.1.1. Genel Standartlar............................................................................... 90 
3.2.4.7.1.2. Çalışma Alanı Standartları ................................................................ 92 
3.2.4.7.1.3. Raporlama Standartları...................................................................... 94 
3.2.4.7.1.4. Görüş Bildirme.................................................................................. 95 

3.2.4.7.2. Uluslararası Denetim Standartları ............................................................ 95 
3.2.4.7.3. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin Kullanımı ve Muhasebe 
Açısından Önemi...................................................................................................... 97 

3.2.4.8. Denetim Süreci ................................................................................................ 99 
3.2.4.8.1. Müşterinin Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi .............................................. 99 
3.2.4.8.2. Denetim Planlanması................................................................................ 99 
3.2.4.8.3.  Denetim Programı ................................................................................. 100 
3.2.4.8.4. Denetim Kanıtları ................................................................................... 100 
3.2.4.8.5. Denetim Teknikleri ................................................................................ 101 
3.2.4.8.6. Çalışma Kâğıtları.................................................................................... 101 

3.2.4.9. Denetim Raporları ......................................................................................... 102 
3.2.4.9.1. Olumlu Görüş İçeren Denetim Raporu .................................................. 103 
3.2.4.9.2. Olumsuz Görüş İçeren Denetim Raporu ................................................ 103 



 VI 

3.2.4.9.3. Şartlı Görüş İçeren Denetim Raporu...................................................... 104 
3.2.4.10. Türkiye’de Bağımsız Denetimle İlgili Yasal Düzenlemeler ....................... 104 

3.2.4.10.1. Ticaret Kanunu Kapsamında Denetim ................................................. 104 
3.2.4.10.2. Vergi Kanunu Kapsamında Denetim ................................................... 105 
3.2.4.10.3. Merkez Bankası Düzenlemeleri Kapsamında Denetim ....................... 105 
3.2.4.10.4. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Denetim ................................ 105 

3.3. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetim ........................................................... 106 
3.3.1. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetimin Tanımı .................................... 107 
3.3.2. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetimi Gerektiren Faktörler ................. 107 
3.3.3. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetiminin Amacı .................................. 108 

ÖRNEK.................................................................................................................................. 109 
4. UYGULAMA .................................................................................................................... 111 
5. SONUÇ .............................................................................................................................. 123 
EKLER................................................................................................................................... 125 
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 165 

 



 VII 

TABLOLAR 
 
Tablo-1          Dünyadaki Kooperatifler ve Ortak Sayıları…..…………………………..…30 

Tablo 2          Kooperatif ve Birliklerin İllere Göre Dağılımı…………………………….. 38 

Tablo 3          Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Kooperatifler Sayıları………………...50 

Tablo 4          Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Birlik Sayıları…………………………51 

Tablo 5          Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Merkez Birlik Sayıları……………... 52 

Tablo 6          Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Merkez Birlik Sayıları……………….. 52 

Tablo 7          Türkiye’de Kooperatif Türleri ve Ortak Sayıları………………………..…...52 



 VIII 

KISALTMALAR 
 

 

TTK : Türk Ticaret Kanunu 

K.K  : Kooperatifler Kanunu 

T.C.  : Türkiye Cumhuriyeti 

md.  : Madde 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

TKB : Tarım Kredi Birlikleri 

TÜGEM : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

TKK : Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 

TTK : Türk Ticaret Kanunu 

KVK : Kurumlar Vergisi Kanunu 

GVK : Gelir Vergisi Kanunu 

VUK : Vergi Usul Kanunu 

KDV : Katma Değer Vergisi 

a.g.e. : Adı geçen eser  

s.  : Sayfa  

S.  : Sayı 

SSCB : Sovyet Sosyalistik Cumhuriyetler Birliği 

C.  : Cilt 

Çevr. : Çeviren 

Bkz.  : Bakınız 

bsk.  : Baskı 

               vb.  : Ve benzeri 

Euro-Coop : Avrupa Topluluğu Tüketim Kooperatifleri Birliği 

CWS : Toptan Alım ve Üretim Teşkilatını  

GEG  : Tüketim Kooperatifleri Toptancı Birliği  

BDK  : Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği 

G.K.G.M.İ. : Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri  



 IX 



 1 

GİRİŞ 

“Birlikten kuvvet doğar” prensibiyle bir araya gelen kooperatiflerin özellikle böyle bir 

rekabet ortamında ortaklarının sağlıklı kararlar alabilmeleri için sağlam verilere ihtiyaçları 

vardır. İşte tam bu noktada bağımsız denetçiler tarafından denetlenen belgelerin ortaklara 

sunulması hem kooperatifin geleceği açısından hem de kooperatif üyeleri açısından önem 

arzetmektedir. Dünyada ve Türkiye’de büyük bir uygulama alanı bulan bağımsız denetim 

mesleğinin tüketim kooperatiflerinde ne kadarlık bir uygulama alanı bulduğunu, tüketim 

kooperatiflerinde bağımsız denetime olan bakış açısının hangi noktada olduğunu tezimizde 

ortaya koymaya çalışacağız. 

Birinci bölümde, kooperatifçilik ile ilgili genel bilgilere yer verilmektedir. Bu 

bölümde, kooperatifçiliğinin genel kavramları, kooperatifçiliğin dünya ve Türkiye’deki 

tarihsel gelişimi, kooperatifçiliğin kanunlar karşısındaki durumu, finansmanı, türleri ve son 

olarak da kuruluşu ve sona ermesi anlatılmıştır. 

İkinci bölümde, tüketim kooperatifleri detaylı olarak ele alınmaktadır. Tüketim 

kooperatiflerine ilişkin kavramlar ile dünya ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi anlatılmıştır. 

Üçüncü bölümde, tüketim kooperatiflerinde muhasebe düzeni ve bağımsız denetim 

konusu detaylı olarak ele alınmıştır. İlk kısımda tüketim kooperatiflerin muhasebe düzeni 

anlatılıp belge, defter ve mali tablolar incelenmiş, sonraki kısımda denetim kavramı ve türleri 

anlatılarak bağımsız denetim kavramına geçilmiştir. Bağımsız denetimin tanımı, amacı ve 

bağımsız denetime duyulan ihtiyaç ve bağımsız denetimin tarihçesi anlatılmıştır. Denetim 

süreci, denetim raporları ve Türkiye’deki yasal düzenlemeler anlatılmış ve son olarak tüketim 

kooperatiflerin bağımsız denetim kısmı ele alınmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde tüketim kooperatiflerinde bağımsız denetimle ilgili bir uygulama 

yer almaktadır.  

Tezin sonuç bölümünde buraya kadar anlatılan bilgiler ışığında tüketim 

kooperatiflerin bağımsız denetim konusunda karşılaştığı sorunlar özetlenmiş ve çözüm 

önerileri sunulmuştur. 
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1. KOOPERATİFÇİLİĞİN GENEL ESASLARI 

1.1. Kooperatifçiliğin Tanımı 

Kooperatifçiliğin evrensel bir tanımını yapmak çok güçtür. Bu güçlüğün nedeni, 

kooperatiflerin çok değişik amaçlara ve çok çeşitli ekonomik ve toplumsal sistemlere 

kolaylıkla uyabilen bir esneklikte olmasıdır. Bununla birlikte, kooperatifçiliğin bir amaç 

değil, belirli amaçlara ulaştıran bir araç olduğu noktasında görüş birliği vardır1. 

Kooperatif, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun I.maddesinde şöyle tanımlanmıştır. 

"Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 

sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, 

cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere 

kooperatif denir"2.  

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Kooperatif: Ortakların ekonomik 

menfaatlerini ve hususiyle meslek ve geçime ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve kefalet 

sayesinde sağlayıp korumak amacı ile bir ticaret unvanı altında kurulan değişir ortaklı ve 

değişir sermayeli bir şirkettir3.  

H. Faucherre, kooperatifi tanımlamayı amaçlayan yazarların, biçimsel hukuk 

açısından, sosyo-politik ve sosyolojik açıdan yola çıktıklarını belirtmiştir. Sözgelimi, Hans 

Crüger, geniş anlamıyla, ortak amaçların gerçekleştirilmesi için kurulan her topluluğun 

kooperatif olacağını belirtirken, C. Gide kooperatifi “karı ortadan kaldırma amacını güden bir 

birleşim” olarak tanımlar4. 

Prof. Dr. Kessler, “Azasına istihsale yahut istihlake müteveccih hususlarda yardım 

etmek maksadıyla kendi zati müşterek işletmeleri etrafında çalışmak için insanların serbestçe 

iktisaden birleşmeleri, bir araya gelmeleridir” tanımından hareket ederek, bu tanımın öğelerini 

inceler. Yazar, kooperatifçilik hareketinin her şeyden önce iktisadi bir birleşme biçimi 

olduğunu, kişilerin iktisadi bir amaçla bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayarak; 

kooperatiflerin kişilerin bağımsız iradelerine bağlı olduğunu, bu kişilerin kişisel ortak 

                                                 
1 Bağrıaçık Atilla, Kooperatifçilik, Ders Notları, İstanbul, 1980, s. 2. 
2 Kooperatifler Kanunu, Md. I, S.1163 
3 Kooperatifler Kanunu, S.6762 
4 Mülayim Z. Gökalp, “Tarımsal Kooperatifçilik”, Ankara, 1967, s. 28. 
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işletmeleri etrafında çalıştıklarını açıklar ve kooperatifin üyelerine ilke olarak, üretim ve 

tüketim konusunda yardım etmeyi amaçladığını belirtir5. 

M. Colombain ise şu tanımı verir: “Kooperatif, aynı iktisadi güçlüklerle mücadele 

eder, hak ve vecibelerde eşitlik esasına göre bir araya gelen kimselerin bir veya birkaç iktisadi 

görevlerini, ortaklaşa bir işbirliği halinde maddi ve manevi istifadeleri için devrettikleri 

teşebbüsü yönetip kullanarak sözü edilen belli başlı güçlükleri gidermek maksadı ile değişir 

sayıda kişilerin bir araya gelmesinden meydana gelen bir teşekküldür”6. 

G. Meladenatz'ın tanımı ise şöyledir: "Kooperatif ,teşebbüsler, küçük müstahsil veya 

müstehliklerin kendi arzuları ile, hizmetlerin karşılıklı mübadelesi suretiyle, müşterek 

faydanın gerçekleştirilmesi amacı ile müşterek risk altında ve ortaklaşa katılan kaynaklarla 

kurdukları bir ekonomik ortaklıktır"7. 

Ord. Prf. Dr. Z. Fahri Fındıkoğlu'na göre Kooperatif: İstihsal, kredi, tüketim ve 

mesken temini gibi başlıca ekonomik ihtiyaçların tatmini amacıyla kendi arzu ve iradeleriyle 

bir araya gelen, bu ihtiyaçları karşılamak için kendi iktisadi gayeleriyle bir işyeri ve işletme 

meydana getiren insanların birleştikleri teşebbüstür. 

Uluslararası Kooperatif Birliği (ICA) eski müdürlerinden W. P. Watkins kooperatifi: 

"Ekonomik hareketten faydalanan bir öğretim ve eğitim cihazı” biçimime tanımlamaktadır.  

Kondrad Mellerowicz'e göre ise kooperatifler, “Ekonomik bakımdan müşterek ticari 

hedefe ulaşmak için kurulan şahıs birlikleridir”8. 

Konuyla ilgili tüm tanımları ve bakış açılarını değerlendirerek, ortak bir noktada şöyle 

bir tanıma varabiliriz: Kooperatif, belirli bir ekonomik hedef güden ve eşitlik temeline 

dayanan iktisadi birimlerin kurdukları örgüttür. Kooperatif kuruluş, temel olarak hiçbir 

ekonomik sistemin parçası değildir; ancak çeşitli hedeflere ve ekonomik sistemlere hizmet 

eden bir araçtır.  

                                                 
5 Bağrıaçık Atilla, Kooperatifçilik, 1980, s. 2–4. 
6 Hazar Nurettin, Kooperatifçilik Tarihi, Ankara, 1970, s.36 
7 Akyol İ. Cevat, Kooperatif Hareketi, Ankara, 1971, s. 7. 
8 Biçentürk Hikmet, Kooperatifçiliğin Genel Esasları. Avrupasal Örnekler ve Türkiye’de Kooperatif 
Hareketi, Ankara, 1974. 
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1.2. Kooperatifçiliğin Unsurları 

Kooperatifçiliğin tanımının unsurlarını kooperatifler kanununda belirtildiği gibi 

aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz: 

1.2.1. Tüzel Kişilik 

Kooperatif tüzel kişiliği olan bir birliktir9. Kooperatif tüzel kişiliğinin kurulabilmesi 

için öncelikle Kooperatifler Kanunundaki şartlara uygun bir anasözleşme hazırlanması 

gerekmektedir. Anasözleşmenin hazırlanmasından sonra gerekli yerlerden izin alınması 

gerekmektedir. Tüzel kişiliğin kazanılması için son aşama tescil ve ilan işlemidir. Ticaret 

Siciline tescil ile kooperatif tüzel kişilik kazanacaktır.  

Tescilden önce kooperatif adına yapılan işlemlerden kooperatif tüzel kişiliği sorumlu 

tutulamaz. Bu işlemleri yapan kişiler şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar10. 

1.2.2. Sermayenin Değişkenliği 

Kooperatiflerde sermaye, ortaklar tarafından yüklenilen paylarla oluşturulur11. 

Kooperatif sermayesindeki artış ya da azalış anasözleşme değişikliğini gerektirmez12. 

Kooperatiflerde ortak sayısının değişken olmasının sonucu sermaye de değişkendir. 

Yeni ortak girişi ile sermaye artmakta, ortak çıkışı ile de sermaye azalmaktadır. Ticaret 

şirketlerinde olduğu gibi genel kurul kararı ile sermaye artımını ya da azalışı kooperatiflerde 

sözkonusu olmamaktadır. 

Kooperatiflerde her ortağın ödemesi gereken en az sermaye payı çok düşük bir 

tutardır, çünkü kooperatiflerde amaca ulaşmak için sermayeden değil karşılıklı yardım, 

dayanışma ve kefaletten yararlanılır13. 

                                                 
9 Tekinalp Ü., Poroy R., Çamoğlu E., Ortaklıktan ve Kooperatif Hukuku, 4.Baskı, İstanbul 1988, 
s.870 
10 Çevik O.N., The Cooperative Movement and Present - Day Probkins, International Labour Office, 
Montreal 1945., s.48. 
11 Çevik O.N: a.g.e. s.70.  
12 Arpacı, A, Kooperatifler Kanunu ve Uygulaması, Temel Yayınları Yayın No:35, İstanbul 1990., 
s.21. 
13 Duymaz İ., Kooperatif İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Bilgehan Basımevi, İzmir 1986, s.107. 
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1.2.3. Ortak Sayısının Değişkenliği 

Ticaret şirketlerinde ya ortak ya da pay sayısı sabittir. Bunların değişebilmesi için 

şirket anasözleşmesinin değişmesi gerekir. Kooperatiflerde ise ortak sayısı değişkendir ve 

buna bağlı olarak pay sayısı da değişmektedir. Kooperatifler Kanununda en az ortak sayısı 

belirlenmiş ancak buna üst sınır getirilmemiştir. 

Kooperatif ortaklığına giriş ve çıkış serbesttir. Ortaklık şartlarına sahip olan her kişi 

kooperatife ortak olabilir ve istediği zaman ortaklıktan ayrılabilir.  

Kooperatiflerde ortağın değişmesi iki şekilde olmaktadır. Birincisi ortakların kişi 

olarak değişmesidir. Bunun en çok karşılaşılan örneği ortaklığın devridir. Kooperatif ortağı, 

anasözleşmede kısıtlayıcı bir hüküm olmaması durumunda bütün hak ve yükümlülükleri ile 

ortaklığını başka bir kişiye devredebilir. Bu durumda, ortak sayısı sabit kalmakta sadece 

kişiler değişmektedir. Ortak sayısındaki değişme ise yeni ortak alma ve ortaklıktan çıkma ya 

da çıkarma yolu ile olmaktadır.14 

1.2.4. Ortakların Belirli Ekonomik Menfaatlerinin Karşılanması Amacı  

Ticaret şirketleri, kanunen yasak olmayan her türlü konuda faaliyet gösterebilirler 

fakat kooperatiflerin faaliyet konusu ortakların belirli ekonomik menfaatlerinin karşılanması 

ile sınırlıdır.  

Belirsiz bir amaç ile ya da her konudaki ihtiyaçların karşılanması amacı ile kooperatif 

kurulması mümkün değildir. Kooperatif kuruluşunda ortakların hangi tür ihtiyaçlarının 

karşılanacağı belirlenmelidir15.  

Çalışma konusu kooperatifin amacını gerçekleştirebilmek için yapılacak faaliyetleri 

gösterir. Kooperatifin amacı, bütün ortaklar için müşterektir. Kooperatifin elde ettiği sonuçtan 

bütün ortakların faydalanması esastır16. 

1.2.5. Kooperatif Ortaklarının Nitelikleri 

Kooperatif gerçek ya da tüzel kişilerin oluşturduğu bir kişi birliğidir. Gerçek kişilerin 

kooperatife ortak olabilmeleri için medeni hakları kullanmaya yetkili olması yeterli 

görülmektedir. Bunun yanısıra kooperatif türüne göre ortaklık için bazı özel şartlar aranabilir. 

Tüzel kişilerin kooperatif ortağı olmalarına ise bazı sınırlamalar getirilmiştir.  

                                                 
14 Eriş G., Ulusoy Y.: Kooperatifler Kanunu ve Vergilendirme, Ankara 1990., s.10 
15 Çevik, O.N.: a.g.e. s.61. 
16 Çevik,O.N.: a.g.e. s.60 
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Kooperatifler Kanununun 1.Md’sinde yapılan tanımda kooperatife ortak olabilecek 

tüzel kişiler belirtilmiştir. Buna göre, ticaret şirketleri kooperatife ortak olamazlar17. 

1.2.6. Ekonomik Menfaatlerin Karşılıklı Yardım, Dayanışma Kefalet Suretiyle 

Sağlanıp Korunması 

Kooperatiflerde karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet unsuru daima ön planda 

olmalıdır. Kazanç elde etme ve paylaştırma amacıyla işlemlerini üçüncü kişilere yönelten bir 

topluluk gerçek bir kooperatif olamaz18. 

Dayanışma, kişilerin birbirlerine maddi ve manevi destek vererek güçlükleri aşması ve 

hedefe ulaşmasıdır. Kefalet de hukuki anlamda bir yardımdır. Özellikle kredi ve sigorta 

kooperatiflerin de ortaklar karşılıklı kefalet sorununun güvencesini sağlamış olurlar19. 

1.3. Kooperatifçiliğin  Faydaları 

Kooperatifçiliğin faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:  

— Kooperatifçilik "Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var" 

atasözümüzde belirtildiği gibi bir güç odağı ve iktisadi faaliyetler için bir baskı aracıdır. 

— Kooperatif, fertlerin tek tek altından kalkamayacakları işleri gerçekleştiren 

mükemmel bir dayanışma kuruluşudur. 

— Kooperatifçilik  gelir  dağılımından  zarar  görenlerin,  bu zararlarını etkisiz hale 

getirmede (dağıtımda) denge oluşturan bir teşekküldür. 

— Kooperatifçilikle, maddi ve manevi ihtiyaçların en az gider ve maliyetle ortakların 

ayağında giderilmesi mümkün olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle üretici ile tüketici arasındaki 

kademeler kooperatifler vasıtasıyla ya tamamen kalkmakta veya en aza inmektedir. 

— Kooperatifçilikle, emek ve ürünün gerçek değerini bulması sağlanabilir.  Diğer bir 

ifadeyle kooperatifler fiyatın oluşmasında üreticinin zararlarının bertaraf edilmesinde bir 

sigorta görevi ifa eder. 

— Kooperatifler bencilliği (egoizm) önler. Kendi çıkarlarını hesaba katmadan 

başkaları lehine karşılıklı olarak çaba harcanmasına hizmet eder. Bu fonksiyonlarıyla 

kooperatifler insani ve ahlaki kuruluşlardır. 

— Kooperatifleşmeyle israf önlenir, maliyet düşer, üretim artar ve verimlilik yükselir. 

                                                 
17 Çevik,O.N.: a.g.e. s.78 
18 Çevik O.N., a.g.e. s.67 
19 Tekinalp Ü., Poroy R., a.g.e.s.778. 
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— Kooperatifler birer demokrasi okuludur. Seçimle göreve gelip, seçimle görevden 

ayrılma sayesinde toplum ihtiyaçlarına daha kısa sürede cevap verme, insana hizmet 

konusunda en güzel fırsatları veren kurumlardır. 

— Tüketici güvenilir, kontrolden geçmiş besin maddelerine kavuşmuş olur. 

— Pazarda fiyatların aşırı derecede yükselmesine kooperatifler engel olur. Bu suretle 

tüketicinin korunmasına hizmet edilmiş olur. 

— İstihdam sağlanmasında kooperatifler büyük rol oynayabilir. Bütün ülkeyi 

kaplayacak tesisleri, fabrikaları, emtia depoları, satış mağazaları  ve eğitim  kurumları  ile  

kooperatifler işsizliğe karşı düşünülecek çarelerin birisi, belki de en etkilisidir20. 

1.4. Kooperatifçiliğin Temel İlkeleri 

Yapı ve nitelikleri yönünden kooperatiflerin sermaye ortaklıkları gibi kapitale dayanan 

kuruluşlar olmayıp, tersine insan ve onun yaşama zorunluluğu bakımından karşı karşıya 

bulunduğu ihtiyaçları karşılamak amacıyla meydana getirilen kuruluşlar olduğu için, 

fonksiyon ve organizasyon açısından kendilerine özgü kurallara bağlı olması gerekmektedir21. 

Kooperatifçilik ilkeleri konusunda tam bir görüş birliği sağlandığı söylenemez ise de, 

Rochdale Pioners'in belirlediği şu ilkeler günümüzde de uygulanabilmektedir22. 

Bu ilkelerin değişik şekilde yorumlanarak yanlış algılanmaması amacı ile ICA 

tarafından 5–7 Eylül 1966 tarihleri arasında Viyana'da yapılan 23. Kongrede bu altı prensip 

tüm ülkeler tarafından da kabul görerek benimsemiştir23. 

Kooperatifçiliğin temel ilkelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

— Demokratik Yönetim İlkesi 

— Serbest Giriş-Çıkış İlkesi 

— İşbirliği İlkesi 

— Sermayeye Sınırlı Faiz Verilmesi İlkesi 

— Risturn İlkesi 

— Hizmet İlkesi 

— Kooperatif Eğitiminin Geliştirilmesi İlkesi 

                                                 
20 TTK Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Web Portali www.ttk/content.htm. (5.Nisan, 2006) 
21 Özdemir Necdet, Kooperatifçilik, Ankara, 1981, s.80. 
22 Tosbi Sadrettin, Kooperatif Ders Notları, Karınca Dergisi, İstanbul, Mayıs 1978., s.82. 
23 Hakan Koç, Kooperatifçilik Bilgileri, Atlas Yayın Dağıtım, 2.bs. Ankara: 2001. s.15 
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1.4.1. Demokratik Yönetim İlkesi 

Bu ilke, bir kooperatif bünyesinde birleşen kimselerin birbirleri ile olan ilişkilerini 

düzenleyen temel prensip olup, tüm üyelerin eşitliğine dayalı kendi kendini yönetme anlamına 

gelir. Demokratik yönetim sermaye paylarına bakılmaksızın her ortağın kooperatif 

yönetiminde eşit haklara sahip olmasıdır.  

Kooperatif yönetiminde en yetkili organ, ortakların oluşturduğu genel kuruldur. 

Kooperatif ile ilgili temel kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu ve Denetim 

Kurulunu Genel Kurul seçer. Genel kurulda her ortağın bir oy hakkı vardır. Oy hakkı, 

sermayeye değil kişiye verilmiş bir haktır. Ortağın sermaye payı ne olursa olsun genel kurulda 

bir oy kullanabilir.  

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi senede bir kez olağan olarak yapılan kooperatif 

genel kurulunda yapılır24. 

Demokratik yönetim alanında ortaya çıkan sorunlardan birisi, üyelerin, denetimi ne 

dereceye kadar yürütme gücünde ve isteğinde olacakları noktasında belirmektedir. Bu konuda 

üyelerin gösterdiği kayıtsızlık, özellikle büyük kooperatiflerde daha da yoğunlaşmaktadır. 

Bunun nedeni üyelerin eğitimi ve bilgi düzeylerinin gelişmemesine bağlanmaktadır. Bu sorun 

özellikle az gelişmiş ülkelerde ve tarım kooperatiflerinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Demokratik yönetimin anlamını yitirmemesi için, üyelerin ve özellikle yönetim kurulu 

üyelerinin temel ekonomik ve ticari sorunlara ilişkin eğitimini kökten çözümleme zorunluluğu 

vardır25. 

1.4.2. Serbestçe Katılma İlkesi 

Bu ilkenin, her isteyenin kooperatife ortak olabileceği şeklinde anlaşılmaması 

gerekmektedir. Kooperatife ortak olmanın da bazı şartları vardır. Bunlar kooperatifin türüne 

göre farklılık gösterebilir. Ortaklık şartları kooperatiflerin anasözleşmelerinde 

belirtilmektedir. Her isteyen kooperatife ortak olamaz fakat gerekli şartları taşıyan kişileri 

ortaklığa kabulden kaçınılamaz. Kişiler arasında sosyal, siyasal veya dini açıdan ayırım 

yapılamaz26. Bunun aksi davranışlar serbestçe katılma ilkesi ile bağdaşmaz.  

                                                 
24 Çağlar Ziya, “Türkiye’de Kooperatif Nev’ileri ve yapıları”. Karınca, Nisan 1988., s.11. 
25 Helm Franz C., (Çevr. Cemalciler), Kooperatif İşletme Ekonomisi, Eskişehir, 1976,s. 10;  
   Özdemir Necdet, Kooperatifçilik, Ankara, 1981, 85 
26 Çevik,O.N.: a.g.e. s.55. 
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Serbestçe katılma ilkesi, sadece kooperatife girişte değil ortaklıktan çıkışta da 

sözkonusudur. Ortak, dilediği zaman kooperatiften çıkma hakkına sahiptir. Ancak ortaklıktan 

çıkmanın kooperatifi zarara uğratmayacak şekilde olması gerekir. Ortağın kendi istediği 

tarihte kooperatiften ayırması kooperatifin bütünlüğünü bozabilir. Bu nedenle ortaklıktan 

çıkarılmanın da bazı şartlar yerine getirilerek yapılması gerekir27. 

Kalkınmakta olan ülkelerde, kooperatifçiliğin ilk yıllarında, belirli biçimde zorunlu 

kooperatifçilik uygulamasına doğru giderek yaygınlaşan bir eğilim gösterdiği olmuştur. Buna 

gelişme için zorlamalar denebilir. Zorlamaya geçici olarak başvurulur ve belirli bir süre sonra 

üyelere kooperatiften çıkabilme özgürlüğü tanınırsa gelişmenin hızlandırılması için bu 

uygulama yararlı görülebilir28. 

Kişilerin kooperatife girişini zorlayıcı yollar ancak ekonomik baskı ile 

gerçekleştirilebilir. Bu ortam aşağıda belirtilen şekillerde oluşabilir:  

1. Ekonominin belirli kesimlerinde kooperatiflerin tekelci bir duruma girmesi topluluk 

dışındakileri üyeliğe kendiliğinden zorlar. Belirli ürünlerin toptan veya perakende satışının 

yalnızca kooperatifler aracılığıyla yapılması buna örnek gösterilebilir. 

2. Üye olmayanlara karşı “ayırım politikası” izlenir. Örneğin devletin yalnızca kredi 

kooperatifi üyelerine kredi vermesi gibi. 

Bu politikalar, doğrudan doğruya hiçbir baskı ve zorlama yapmadan, dolaylı yolla 

kooperatife girişi zorunlu kılmakta ve serbest katılım ilkesini zedelememektedir29. 

Yine öte yandan kooperatiften ayrılma isteğinde olan ortak, yasada belirtilen 

prosedürü takip ederek bu hakkını kullanabilir. 

1.4.3. İşbirliği İlkesi  

İşbirliği ilkesi, kooperatiflerin ortaklarına daha iyi hizmet verebilmek için ulusal ve 

uluslararası düzeyde diğer kooperatiflerle işbirliği içinde bulunmasıdır30. Kooperatifler 

arasındaki işbirliği birliklerin kurulmasıyla sağlanmaktadır.  

Ancak bu işbirliği birlikler düzeyinde kalmamalı, mevcut birlikler arasında ve 

uluslararası alanda da gerçekleşmelidir.  

                                                 
27 Şimşek, E.: Kooperatif Ortaklıklar, Ankara 1981, s.63.. 
28 Botteri Tollue, çev: Ziya Gökalp Mülayim, Toprak Reformunda Kooperatifler, İtalya Tecrübesi, VI. 
Türk Kooperatifçilik Kongresi, Ankara, 1963, s.3. 
29  Botteri Tollue, çev: Ziya Gökalp Mülayim, a.g.e. s.8. 
30 Role of Cooperation in Social and Economic Development, International Cooperative Alliance 
Proceeding of Regional Conference, Tokyo, 19 th-26 th Apri1 1964, s.41. 
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1.4.4. Sermayeye Sınırlı Faiz Verilmesi İlkesi 

Bir kooperatif işletmede, belirli bir dönem sonunda elde olan artık gelir (işletme 

fazlaları) belli başlı üç alanda kullanılır. İlk olarak, kooperatifin gelişmesini sağlamak 

amacıyla belirli bir oranda yedek akçe ayrılır31. İşletme fazlalarının bir bölümü ortaklık 

paylarının faizleri olarak dağıtılabilir. Ayrıca, kooperatifçiliğin ilkelerine uymayı belirleyen 

bir şekilde, kooperatif üyelerinin kooperatif ile yaptıkları, işlemlerin miktarıyla oranlı olarak 

belirli paylar ödenir32. 

Kooperatif işletmeler ile sermaye işletmeleri arasında ki mevcut farklardan bir tanesi 

de kooperatif işletmelerde ortaklara kar yerine sermayeye sınırlı bir faiz verilmesi 

uygulamasıdır. Sermaye şirketlerinde ise karlar sermaye oranımda dağıtılır33. 

10.05.1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Genel Kanunu'nda değişiklik öngören 

3476 sayılı kanunda bu oran devlet tahvillerine uygulanan faiz oranı olarak 

sınırlandırılmıştır34. 

1.4.5. Risturn (Olumlu Gelir - Gider Farkı) İlkesi 

Risturn’un kelime anlamı geri vermektir. Kooperatifin elde ettiği gelir artanı ortaklara 

aittir. Dönem sonunda bu artanın ortaklara geri verilmesi gerekir. Kooperatiflerde bu geri 

verme işlemi risturn olarak adlandırılmaktadır. Ancak kooperatif dönem içinde ortak dışı 

işlem de yapmış olabilir. Ortak dışı işlemlerden elde edilen gelir ortaklara risturn olarak 

dağıtılamaz. Kooperatifte böyle bir durum sözkonusu ise ortak dışı işlemlerden elde edilen 

gelir artanı belirlenmeli ve geri kalan tutar ortaklara dağıtılmalıdır35.  

Bu ilkede amaç, ortakların kooperatifle olan işlemlerinin miktarını arttırmaya teşvik 

etmektir. Bu sistem en açık biçimde özellikle tüketim kooperatiflerinde görülür36. 

Risturn dağıtılması kooperatifi diğer işletmelerden ayıran en önemli özelliktir. 

Ortaklar, kooperatifin yedek akçe fonundan ortaklıktan ayrılsalar dahi pay alamazlar. Hatta 

kooperatifin fes edilmesi durumunda bile bu fon varsa üst birliğe devredilir veya sosyal 

amaçlı çalışmalar için kullanılır37. 

                                                 
31  Helm Franz C., (Çevr. Cemalciler), Kooperatif İşletme Ekonomisi, Eskişehir, 1976, s.191. 
32 Mülayim Ziya Gökalp, Tarımsal Kooperatifçilik, Ankara, 1967, s.37 
33 Çağlar Ziya, “Türkiye’de Kooperatif Nev’ileri ve yapıları”. Karınca, Nisan 1988., s.l1. 
34 Kooperatifçilik İlkeleri.(1998).http://www.bahce.biz/hukuk/kooperatif/genel.htm. (20.Nisan.2005) 
35 Çevik,O.N.: a.g.e. s.9. 
36 Hakan Koç, Kooperatifçilik Bilgileri, Atlas Yayın Dağıtım, 2.bs. Ankara: 2001 s.16. 
37 Kooperatifçilik İlkeleri.(1999). http://www.ilksan.gov.tr/kooperatifçilik/asp.(5.Ocak.2005) 
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Kooperatiflerde gelir gider farkının paylaşımını 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda 

değişiklik yapan 3476 Sayılı kanunun halen yürürlükte olan 38 ve 39 maddelerine göre 

yapılmaktadır38. 

1.4.6. Hizmet İlkesi 

Kooperatifi ticari işletmelerden ayıran en önemli fark kar amacının olmamasıdır. 

Hizmet ilkesi de bunu ifade etmektedir. Kooperatifte temel amaç bütün ortaklara eşit hizmet 

sunmaktır. 

1.4.7. Kooperatif Eğitiminin Geliştirilmesi İlkesi 

Uluslararası Kooperatifçilik Birliği direktörü, 1962 yılında yaptığı konuşmada 

“Kooperatif, eğitimsel çalışmaya dayanan ekonomik bir harekettir” demek suretiyle, 

kooperatifçiliğin temel ilkesinin eğitim olduğunu belirtmektedir39. 

Eğitim, kooperatif üyelerini kooperatifçilik yolunda daha çok bilinçlendirmek, üye 

olmayanları kooperatifçiliğe özendirmek, kooperatif yöneticilerine ve memurlarına 

kooperatifçilik ilke ve yöntemlerinin yanısıra yeni işletmecilik tekniklerini öğretmek gibi 

çeşitli yönleri kapsar40. 

Bu ilkenin uygulanması mali kaynağa bağlıdır. Bu kaynağın sağlanması da kanuni 

hükümler ile zorunlu hale getirilmiştir. Kooperatiflerin elde ettiği gelir artanından 

anasözleşme ile belirlenmiş kısmı dönem sonunda eğitim fonu olarak ayrılmaktadır. 

Kooperatiflerin yalnız başlarına, eğitim görevini üstlenmeleri ise çok zaman ve 

harcama gerektirir. Bu nedenle, kooperatifçilik eğitiminin devletçe ele alınması ve 

yaygınlaştırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır41. 

 

                                                 
38 T.T.K.K., İlkeler. (2001). http://www.tarimkredi.org.tr/modules.php?name=Content&pa=pid=84, 
(5.Ocak.2005) 
39 Özdemir Necdet, a.g.e. s.86. 
40 Mülayim Ziya Gökalp, Tarımsal Kooperatifçilik, Ankara, 1967, s.40, ayrıca bkz., “Kooperatifçilik 
Eğitimimiz” Karınca, Mart 1987, s.603. 
41 Gelişmekte Olan Ülkelerde Kooperatifler ve Türk Tecrübesi içinde: Kooperatifçiliğin Gelişmesinde 
Eğitimin Rolü, "Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No 32. Ankara, 1971, s.115. 
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1.5. Kooperatifçilik Kavramına Yaklaşım Biçimleri  

Kooperatifçiliğin örgütlenmesini ve tüm faaliyetlerini kapsayacak bir görüşe varmak, 

öteden beri ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli olarak tartışılan ve tam bir uzlaşmaya 

gidilemeyen bir konu olmaktadır. 

Tarihsel gelişim içersinde belli başlı üç anlayış biçimi egemen olmuş, bu anlayış 

biçimleri birer kooperatifçilik kuramı şeklinde ağırlıklarını duyurmuşlardır. 

1.5.1. Kooperatif- Devlet Kuramı 

Bu kuram, mevcut ekonomik sistem içinde üyelerin ekonomik durumlarını geliştirmek 

amacını yeterli ve doyurucu bulmaz. Rekabeti, dolayısıyla kapitalist sistemi, ortadan kaldırıp, 

yerine işbirliğine dayalı bir ekonomik sistem kurmak biçiminde daha uzun süreli bir amacı 

benimser.  

Bu kuram, kaynağını, 19.yüzyılda ortaya çıkan sosyalizmden, özellikle Hıristiyan 

Sosyalizmi ve Chartist hareketinden alır. Robert Owen, Henry Saint-Simon, Charles Fourier, 

Louis Blanc, Charles Gide, Ferdinand Lassale gibi düşünürler belli başlı savunucuları 

olmaktadır42. Bu düşünce temel olarak, doğrudan doğruya baskı yapmak yerine, kişilere 

kooperatifçilik ruhunu aşılamanın yolunu seçmektedir. Bu etki bugün de birçok tüketici 

kooperatifliğinde hissedilmektedir ve kalkınmakta olan ülkelerde yeniden canlanmıştır. 

Örneğin, Mahatma Gandhi'nin öğretilerinde, kooperatifçiliğe yönelik devlet politikalarında ve 

Latin Amerika'da "Kooperatif Cumhuriyet” (La Republica Cooperativa) taraftarları arasında 

bu öğretinin etkileri görülür43. 

1.5.2. Kooperatif-İşletme Kuramı 

Bu öğreti, geleneksel kooperatifçiliğin yaygın olduğu bu faaliyet özellikle üreticiler ve 

küçük girişimciler ya da tüketiciler tarafından yürütüldüğü ülkelerde geçerlidir. Öğretinin 

tarihsel temeli liberalizme ve uygulaması Schulze-Delitzch, Haas, Raiffeisen ve Plunkett gibi 

kooperatifçilere dayanılmaktadır44. 

Bu kurama göre kooperatifler; çiftlikler, işletmeler, ev işçiliği gibi bağımsız ekonomik 

birimleri gönüllü olarak oluşturdukları, ortak üyeleri tarafından örgütlenen, finansman ve 
                                                 

42 Karalar Rıdvan, Teoride ve Türkiye Uygulamasında Tarımsal Pazarlama Açısından Kooperatif 
İşletmeler, Eskişehir, 1975. s.34. 
43 Helm Franz C., (Çevr. Cemalciler), Kooperatif İşletme Ekonomisi, Eskişehir, 1976, s.5. 
44 Fındıkoğlu Z. Fahri, Türkiye'de Kooperatifçilik, İstanbul, 1953, s.14. 
    Bağrıaçık Atilla, a.g.e. s.22. 
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pazarlamasını maliyetine yapan ortaklıklardır. Bu yapıda olan kooperatiflerin başlıca 

amaçları, üyelerinin ekonomik çıkarlarını daha üst düzeye yükseltmek, kaynaklarını 

birleştirme yoluyla ekonomik güçlerini dengeleyip küçük işletmecilerin ve tarımla 

uğraşanların ekonomik bağımsızlıklarını korumak ve sürekli kılmaktır. Üyeler, kooperatifi, 

rekabetçi bir ekonomik sistemde, öteki işletme türlerine göre kendi özel durumlarına ve 

ihtiyaçlarına en uygun bir işletme türü olarak görürler45.  

Şu halde, böyle bir kooperatifleşme, “rekabete dayalı ekonomik sistemde, ekonomik 

durumlarını belirli bir örgüt çerçevesinde geliştirmeye çalışan kişilerin çabalarının bir 

sonucudur”46. Bunlardan başka söz konusu amaca, ikinci derecede olmak üzere dinsel ya da 

ahlaksal amaçlar da eklenebilir. 

1.5.3. Sosyalist Kooperatifçilik Kuramı 

En yeni kooperatifçilik öğretisi olan bu okul, Marksist – Leninist teoriye dayanan ve 

toplumsal gelişmede kooperatiflerin çok önemli bir basamak olduğunu kabul eden bir görüşün 

savunucusudur. Lenin'in kooperatif planında, kooperatifler tarihsel gelişme sürecinin emin bir 

parçası olarak, kapitalizmden sosyalizme ve sonra da komünizme geçişte bir sıçrama tahtası 

olarak düşünülmektedir47.  

Bu görüş açısından, kooperatif, “yalnız üyelerinin çıkarlarına değil, toplumsal 

ilerlemeye de hizmet eden, çalışan insanların ekonomik ve toplumsal bir örgütüdür” olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu yapıdaki kooperatif “çalışanların çıkarlarını ve özlemlerini arttırır, 

korur ve gerçekleştirir”48. 

1.6. Kooperatifçiliğin Tarihsel Gelişimi 

İngiltere'de başlatılan ve kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine yayılan kooperatifçilik 

hareketinin oluşumunu ve gelişimini hazırlayan dinamikler, 18.yy'ın sonunda ve tüm 19. yy 

boyunca bu ülkelerde görülen etkili sosyo-ekonomik değişmelerden ve özellikle Endüstri 

Devriminin ortaya çıkardığı kapsamlı sorunlardan kaynaklanmaktadır49. Feodal yapının 

dağılıp, kapitalizme geçişle birlikte, mülksüzleşen ve tefecilere borçlanan köylüler, kentlere 

                                                 
45 Örs Fahri Halil, Kooperatifçilik, C.1, 1.Baskı, Ankara, A.İ.T.B.A. Yayınları, 1964, s.15. 
46 Helm Franz C., (Çev: İ. Cemalciler),a.g.e. s.4. 
47 Tosbi Sadrettin, a.g.e. s.80. 
48 Tosbi Sadrettin, a.g.e. s.37, Demirci Rasih, Ekonomik Sistemler ve Kooperatifler, Karınca, 1984, 
s.570, Karma Ekonomi Sistemi ve Kooperatifçilik, Karınca, 1983, s.554. 
49 Güven Sami, Türkiye'de Ulaşım Sistemi ve Karayolu Ulaştırma Kooperatifleri, Ankara, 1982, s.9. 
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göçerek buradaki fabrikalarda çalışmaya başlamışlardır. Aynı şekilde, yüksek teknolojik 

endüstrisi ile yarışamayan ve üretim araçlarını tasfiye ederek çalışamaz duruma düşen kentli 

zanaatkârlar da bunlara katılmışlardır. Kentlerde toplanan ve giderek büyüyen bir işçi sınıfına 

karşılık, kapitalizmin en hırslı dönemini yaşamakta oluşu, yeni biçimlenen bu emekçi kitleleri 

olağanüstü yoksulluk koşullarına itmiştir.  

Gerçekten de, 18.yy sonlarında kendini gösteren teknik buluşlardan yararlanarak, araç-

gereç donatımını ve tüketim mallarını üretecek fabrikalarını oluşturmaya yönelen ve bunun 

için de hızlı bir sermaye birikimini işçilerin yoksullukları pahasına gerçekleştirmeye çalışan 

sermayedarlar, bu emekçi kesimleri korkunç toplumsal koşullara sürüklemişlerdir50. Fabrika 

sistemi, isçilerin sömürülmesiyle birlikte, mevcut düzeni de altüst etmiştir. Sözgelimi, 11 

yaşının altındaki binlerce kız ve erkek çocuğu günde 15 saate kadar ulaşan sürelerle 

fabrikalarda çalıştırırlarken, en yetenekli işçiler harcamaları gerekenin ancak yarısını 

kazanabilmişlerdir. 

Bu sosyo-ekonomik gelişimler sonucunda, batı toplumlarında ortaya çıkan tedirginlik 

ve güvensizlik, yeni bir toplumsal ekonomik düzen düşüncesinin gelişmesi için elverişli bir 

ortam oluşturmuştur ve böylece "Sosyal içerikli bir ekonomik sistem olan kooperatifçilik, 

liberal ekonomik sistemin işleyişindeki haksızlık ve adaletsizliklere karşı bir tepki olarak 

ortaya çıkmıştır" 51. 

Ahi Evran-ı Veli'nin 13. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde ki ülkelerde 

kurmuş olduğu Ahi Teşkilatı sosyal barış ve ekonomik hayat tarzında birçok önemli gelişme 

sağlamıştır. İsa'dan önce eski Babilonya'da (Mısır) ilkel anlamda arazi kullanma kooperatifleri 

mevcuttu. Ayrıca Roma'nın limanı olan Üstia'da duvarcıların oluşturduğu kooperatiflere de 

rastlanır52. 

1980 sonrasında dünya ekonomisinde büyük bir kırılma yaşandı. 1991’de "Merkezi 

Planlı Ekonomi"nin ana ülkesi SSCB bu konudaki misyonundan vazgeçmesi ile kapitalizmin 

seçeneksiz kaldığı savı ile tüm sosyal ekonomilerin, daha doğrusu tarihin bittiği savı ileri 

sürüldü. Ancak bu dönemde, dünyanın tüm ülkelerinde, dünya nüfusunun yarısına ekonomik 

getiriler sağlayan, yine dünyada 100 milyondan fazla kişiyi istihdam eden kooperatifler 

yeniden yapılanma sürecine girdiler. 

                                                 
50 Karalar Rıdvan, a.g.e. s. 30. 
51 Keleş Ruşen, Türkiye'de Konut Kooperatifleri, İİBE Yayınları, Ankara, 1967, s.9. 
52 Ziya Gökalp Mülayim, Kooperatifçilik, 1. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 1992, s.25. 
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Kooperatifler, yerel kaynaklar olan emeği ve doğayı ekonomiye en iyi şekilde sokan 

özel nitelikli girişimlerdir. 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), kapsamlı bir tartışma sürecinden sonra 

"Kooperatif Değerleri" (1992) ve "Kooperatif İlkeleri"ni (1995) yeniden belirleyerek 

"Kooperatif Tanımı"nı günün koşularına göre yeniden yorumlamıştır53. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ICA’nın belirlediği ilkelerin tüm ülkelerde 

uygulanabilirliğini sağlamak üzere "Kooperatiflerin Teşvikine ilişkin 193 Sayılı Tavsiye 

Kararını" uygulamaya koymuştur54. 

1.6.1. İngiltere'de Kooperatifçilik Hareketi  

18.yy İngiltere’si ile serbest değişim ve kapitalist ekonominin gelişmesi arasında çok 

yakın ve sıkı ilişkiler vardır55. Makinalı üretim ile birlikte büyük sınaî kuruluşlar, küçük esnaf 

ve zanaatkâr kuruluşlarını, rekabetler sonucu piyasadan kaldırmıştı. Böylece küçük esnaf ve 

zanaatkârlar eğer iş bulabilirlerse büyük sanayi kuruluşlarında, bulamazlarsa işsizlik olgusu 

ile karşı karşı karşıya kalmıştı.  

Bu işsizler kesiminde yoksulluk, açlık, toplumsal bunalım ileri boyutlara ulaşmaya 

başlamıştı. İşte bu oluşum içinde ilk kooperatif hareketleri 18.yy sonlarından itibaren 

İngiltere'de görülmeye başlamıştır. 

1.6.1.1. Robert Owen 

Robert Owen, bir makine nasıl yağlanmakla daha iyi iş görür ise, işçi de daha iyi 

bakıldığında daha iyi randıman verir fikrini benimsediğinden işletmesinde çalışan işçilerin 

sosyal yaşantılarını ve durumlarını düzeltme yollarını aramıştır.56 

Robert Owen kooperatifçilik fikrini 1816 yılında ortaya atmıştır. Bu fikir yavaş yavaş 

gelişerek İngiltere'nin Manchester kentinin Rochdale kasabasında yaşayan 28 dokuma 

işçisinin bir araya gelmesiyle bir tüketim kooperatifi oluşturulmuştur57. 

                                                 
53 Kooperatifçiliğin Gelişimi, http://www.coop.org/ica (19. Mayıs.2004)  
54 Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin 193 Sayılı (ILO) Uluslararası Çalışma Örgütü Tavsiye Kararı. 
(Türkiye Koop Yayını No.8, Eğitim Dizisi:7. 2003. Ankara, s.17) 
55 Necdet Özdemir, Kooperatifçilik, Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayın 
No.163, Ankara, 1970., s.21. 
56 Oğuz Çataloğlu; Kooperatifçilik ve Sermaye Birikimde Kooperatiflerin Rolü, E.Ü. LT.B.F. Yayınları 
No.64/20, İzmir, 1971, s.25. 
57 Örs Fahri Halil, a.g.e. s. 31. 
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Bu düşünürün kooperatif konusundaki görüşlerinde sürekli mücadelenin ve 

çalışmasının etkisi söz konusudur. Owen, on yaşında bir tüccarın yanında çırak olarak 

çalışmış, ondört yaşında memur, yirmibir yaşında büyük bir dokuma fabrikasının ortağı 

olmuştur. Özellikle bu fabrikalarda çalışan işçilerin büyük açlık ve yoksulluk içinde olduğunu 

görmüştür. Owen'e göre işçilerin bu açlık ve sefaleti makinalı üretimden ve serbest rekabetten 

kaynaklanmaktadır. İşçilerin durumlarını da iyileştirmek için önlemler alınmasına önce kendi 

fabrikasında başlamıştır. Önlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

1. Çalışma saati on yedi saatten on saate indirilmiştir,  

2. On yaşından küçük çocukların çalışması yasaklanmıştır,  

3. Eğitim merkezleri oluşturulmuştur,  

4. Sosyal konutlar yapılmıştır,  

5. Sağlık koşullarında iyileştirmeler sağlanmıştır.  

Bu tür önlemler sosyal giderlere yol açıyor ise de işçilerin bedensel, zihinsel ve ahlaki 

durumları düzeldiğinden üretimde artış dahi kaydedilmiştir. Böylece Owen'in girişimleri 

başarılı olmuştur. Bu başarılar Owen'ı toplumsal bir reform oluşturmaya yönlendirmiştir. 

Owen'e göre komünler oluşturulmalıydı. Bu komünlerde özel mülkiyet olmayıp, kolektif 

mülkiyet söz konusudur. Gruplar hem birlikte üretecekler, hem de birlikte tüketeceklerdi. 

Birlikte yapıldığı için kar elde etme unsuru ortadan kalkacaktır58. 

1.6.1.2. Dr. William King 

Kooperatif konusunda İngiltere'de o devrin ikinci önemli düşünürü olan Dr.William 

King l786'da doğmuş, l865'te de gerisinde büyük eserler bırakarak ölmüştür59. King'in temel 

düşüncesi, aracı karını ortadan kaldırmak suretiyle tüketicinin tüketim güç ve yeteneklerini 

birleştirerek artırmaktır. King özellikle işçi kesiminin yoksulluk içinde kalmasının üretim 

araçlarına sahip olmamasından kaynaklandığını belirterek, isçilerin sefaletinin ortadan 

kaldırılması için bir araya gelerek tasarruflarını büyük bir sermaye halinde birleştirmelerini 

önermiştir60. 

                                                 
58 Akyol İ.Cevat, Kooperatif Hareketleri, Ankara, 1971., s.9, Çataloğlu Oğuz, Zirai İstihsal, Kredi ve 
Değerlendirme Kooperatiflerinin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Önemi, İzmir, 1966, s.7. 
59 King'in hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Fındıkoğlu, (Z. Fahri), Kooperasyon 
Sosyolojisi, İstanbul, 1967., s.29.  
60 Bağrıaçık Atilla, a.g.e. s.7. 
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King 1827–1828 yıllarında kooperatifçilik tarihinde ilk kez olarak “The Cooperator” 

adlı bir kooperatif dergisi yayınlamış ve yine ilk kez 1831 yılında İngiltere'de bir kooperatif 

kongresi toplamıştır.61 

Bazı yazarlara göre tarihte ki ilk tüketim kooperatifi Dr. William King tarafından 1827 

yılında Brighton'da kurulmuştur62. Daha sonra bu kooperatiflerin sayısı 300’e kadar çıkmış, 

ancak kooperatiflerin elde ettiği karlar kooperatif üyelerine dağıtılmayıp sermayeye 

eklendiğinden üyeleri tarafından fazla rağbet görmemiş ve 1832 yılında tümü ile 

kapatılmıştır63. 

1.6.1.3. Rochdale Öncüleri 

İngiltere'de Manchester yakınlarında, Rochdale kasabasında yirmisekiz dokuma 

işçisinin birer İngiliz Sterlin sermaye ile 21 Aralık 1844 tarihinde kurdukları tüketim 

kooperatifi, dünya kooperatifçilik tarihinde kooperatifçiliğin temel ilkelerini ilk defa ortaya 

koyan kuruluştur64.  

Rochdale modeli üzerine İngiltere'de 5 yıl içinde yüzden fazla kooperatif kurulmuştur. 

Bu kooperatifi kuranların çoğunluğunu sanayi işçileri oluşturmaktaydı65. Aslında Rochdale da 

yine aynı kişiler daha önceden de bir tüketim kooperatifi kurmuşlar ancak bu kooperatif 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır66. 

Yirmi sekiz işçinin formüle ettikleri ilkeler bugün dahi geçerlidir67. 

— Dükkânlarında sattıkları eşyanın fiyatı piyasa fiyatı ile aynı olmalı ancak malın 

kalitesi piyasa standartlarının üzerinde olmalıdır,  

— Her ortağa satın aldığı ölçüde fiyat farkının ödenmesi,  

— Peşin satış prensibinin benimsenmesi,  

— Ortaklığın demokratik yönetimine ve katılma payına bağlı olmayan eşit hukuki hak 

ve yetkilere dayanması,  

— Dinsel ve siyasal tarafsızlık,  

                                                 
61 Turan Kamil, Kooperatifçiliğin Sosyo-Politik Yapısı, AİTİA, Ankara, 1979, s.103. 
62 İlk Kooperatifler. (2003). htpp://www.borkoop.com. (21.Haziran. 2004) 
63 Turan Kamil, a.g.e. s.103. 
64 Kurucu üyeler hakkında bilgi için bkz., Tosbi (Sadrettin), Kooperatif Ders Notları, İstanbul, Mayıs 
1978, s.81. 
65 İlkelere ilişkin ayrıntı için bkz.: Yukarıda, s. 10. 
66 Z. Fahri Fındıkoğlu, Kooperasyon Sosyolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Yayın No. 198, 1967, s.30. 
67 İlkelere ilişkin ayrıntı için bkz.: Yukarıda, s. 10. 
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— Kooperatif ortaklarının tasarruflarını yatırma olanaklarının sağlanması68. 

1.6.2. Fransa'da Kooperatifçilik Hareketi 

Kooperatif konusunda önemli düşünce akımları daha çok Fransa’da görülmüştür. Bu 

ülkede kooperatifçiliğin düşünce önderlerinden en önemlisi Charles Fourier (1772–1837) 

'dir69. 

1.6.2.1. Charles Fourier 

Fourier kooperatifçilik düşünce tarihine birçok eserler kazandırmıştır. Ancak 

bunlardan, "Yeni İşçi Dünyası ve Kooperasyon" adlı yapıtı onun kooperatifçilik hakkındaki 

görüşlerini tam olarak açıkladığından, en önemli olanıdır. Fourier, anılan yapıtında "Falanj" 

adlı bir toplum tasarlar. Falanjlarda herkes kendisine en hoş gelen işi yapacak ve birlikte 

tüketim esas alınacaktı. 

Fourier, tüm ayrıntılarıyla çizdiği falanj topluluklarını, 400 hektarlık bir alanda 1600 – 

1800 üyesi olan ve “falnster” adı verilen bir çeşit pansiyonlarda barınan 40 aileden meydana 

gelen birim olarak düşünüyordu. Gerçekleştirilmesi salık verilen bu düşünsel ortamda, tüm 

ekonomik uğraşlar, seriler ve bölümler halinde planlanmıştır.  

Fourier, falanjda çalışanların üretim sonucu elde ettikleri net gelirin şu şekilde 

dağıtılmasını önermektedir. Karın 5/12'si emeğe, 3/12’ü kabiliyete, 4/12’ü sermayeye 

verilmelidir. Fourier'in bu düşünceleri Fransa'da üretim kooperatifinin gelişmesine olanak 

sağlamıştır. Ancak konunun uygulama alanındaki başarısı Philip Buchez’e ve Louis Blanc’a 

aittir70. 

 1.6.2.2. Philip Buchez 

Buchez Paris"te dağınık bir şekilde bulunan marangozları biraraya getirerek l835'te 

Lyon'da Fourier'in düşüncelerine dayanarak bir tüketim kooperatifi kurmuştur. Ona göre 

işçiler birleşerek aralarında mesleki dayanışma örgütleri oluşturmalı ve mevcut örgütler içinde 

yapılacak ortaklaşa çalışma sonunda elde edilen karlar, emekleriyle orantılı olarak 

dağıtılmalıdır.  

                                                 
68 Mülayim Ziya Gökalp, a.g.e. s 34. 
69 Özdemir Kaya, 'Sendika Genel Kurulları ve Kooperatifçilik", Karınca, Ocak 1987. s.26 
70 Özdemir Kaya, a.g.e. s.30. 
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Bu alandaki ilk girişimler başarılı olmuşsa da, örgütler daha çok dini bağlar üzerine 

kurulduğundan, zamanla bu bağların çözülmesiyle, dağılmak zorunda kalmışlardır.  

1.6.2.3. Louis Blanc 

Louis Blanc'a göre dünyadaki tüm kötülüklerin tek nedeni rekabettir. Bunun için o, 

toplumsal atölyeler kurarak, daha demokratik ve işbirliği ilkesini uygulayan işçi üretim 

kooperatiflerini oluşturmak istiyordu. Nitekim 1848 yılında devletten 3.000.000 Franklık 

yardım alarak, bu para ile 300'e yakın kooperatif kurdurmuştur. Ancak 1851 yılında Fransız 

İmparatorluğunun yeniden kurulmasıyla, bu tür demokratik kuruluşlar dağıtılmıştır71.  

 1.6.3. Almanya'da Kooperatifçilik Hareketi 

Almanya, dünya ölçeğinde özellikle kredi kooperatiflerinin öncülüğünü yapmış bir 

ülkedir72. Yaşama olanağını bulan ilk kooperatifler, Almanya'da şehirli küçük esnaf 

kooperatifleri olmuştur. Şehirli küçük esnaf kooperatifleri Leibzig'in Delitzech kasabasında 

doğan Herman Schulze tarafından kurulmuştur73.  

1.6.3.1. Herman Schulze 

Schulze 1849'de Berlin millet meclisine üye seçilmiştir. O dönemlerde büyük 

sanayinin rekabeti karşısında küçük esnaf sahiplerinin büyük yıkıma uğradıklarını ve 

piyasadan çekilmeye başladıklarını görmüştür. İşte bu ortam içinde Schulze küçük esnaf 

sahipleri için bir şeyler yapma gereğini duymuş ve bu nedenle 1849'da marangozlar ve 

ayakkabıcılar için hammadde tedarik kooperatifi, 1850’de ise küçük esnaf ve sanat kesimi 

için esnaf kredi kooperatifi oluşturmuştur. Öte yandan, Eilenburg'ta varlıklı kişilerin işbirliği 

ile esnaf kredi bankasıyla bir tüketim bankası kurmuştur74. Schulze'nin önderliğinde bu 

kooperatifler kısa sürede ülkede büyük yaygınlık kazanmış ve sonunda bu kooperatifleri 

Alman Küçük Esnaf ve İktisat Kooperatifleri Birliği adı ile biraraya toplamıştır. Schulze 

1359'dan itibaren küçük bir kooperatif dergisi yayınlamış ve 1864 yılından Berlin'de ilk kez 

                                                 
71 Özdemir Kaya, a.g.e. s.33 
72 Bicentürk Hikmet, Kooperatifçiliğin genel esasları. Avrupasal örnekler ve Türkiye’de kooperatif 
hareketi, Ankara, 1974. s.40 
73 Schulze' nin hayatı ve fikirleri için bkz., Fındıkoğlu, Kooperasyon Sosyolojisi, İstanbul, 1967, s.31 
74 Schulze'nin bu yöndeki çalışmalarına büyüm yardımda bulunan Victor kime Huber yazdığı yazılarda 
kooperatif konusunda kamuoyu oluşturmuş ve kuramları ile kooperatiflere kendi kendine yardım 
ilkesini getirmiştir. 
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Kooperatifler Bankasını kurmuştur. Ölüm yılı olan 1880'de yukarıda adı geçen birlikte 470 

bin üye ve 922 kooperatif bulunuyordu75.  

Schulze'nin kurmuş olduğu kooperatifler küçük esnafın gereksinimlerini karşılamak 

içindi76. Schulze şehirli olduğu için köylü halkın sorunlarını yeterince bilmemekteydi. Köylü 

halkın sorunlarıyla daha çok Frederic Raiffeisen ilgilenmiştir77.  

1.6.3.2. Frederic Raiffeisen 

1818'de doğan Raiffeisen askerlik görevini yaptıktan sonra sivil yaşama geçmiş, 20 yıl 

boyunca Ren bölgesinde belediye başkanlığı yapmış, emekli olduktan sonra da şarap ticareti 

ile uğraşmıştır. Raiffeisen, 1847 yılında Veyer Vusch'ta belediye başkanlığı yaptığı sıralarda, 

kötü bir hasat sonunda çiftçilerin karşılaştığı açlık tehlikesini yakından görmüş ve müşterek 

yardımlaşma esasına dayanan bir kooperatif kurmuştur78. Bu tüketim kooperatifi köylüye o 

kış döneminde hububat ve patates vermiş, ayrıca tohum konusunda da yardımcı olmuştur. 

Böylece köylünün o yılki sorunu çözümlenmiş bulunuyordu. Ancak Raiffeisen köylünün asıl 

sorununun sürekli borçlanma olduğunu ileri sürerek 1849'da belediye başkanlığı yaptığı 

Flammersfield 'te tefeciliğe dayanan hayvan ticareti ile mücadele ve yoksul köylüye yardım 

amacıyla “Flammersfield Yardım Birliği”ni kurdu79.  

Yardım Birliği, hayvan satın alıyor, daha sonra uygun koşullarla köylüye sunuyordu. 

Ancak köylünün kredi gereksinimi halen sağlamıyordu. Bunun üzerine Raiffeisen zengin bir 

sermayedardan önemli miktarda para alarak yardım birliğini “İkraz Sandığı” haline 

dönüştürmüş ve daha sonra “Tasarruf Sandığı" adı altında son biçimini vermiştir. Bu arada 

tüketim, satış, bağcılık, sütçülük ve hayvan sigortacılığı ile ilgili “Kredi Kasaları Birliği” adı 

altında bir kitap yayınlanmıştır. Bu kitapta yer alan düşünceler dünyadaki tarımsal kredi 

kooperatifleri için temel olmuş ve bu fikirler kısa sürede Almanya'da gerçekleşme sürecine 

girmiştir80. Öte yandan, "İkraz Sandıkları Birliği” adı altında bir araya getirdiği tasarruf 

                                                 
75 Bağrıaçık Atilla, a.g.e. s. 10 
76 Schulze-Delitzsch 'nin Kooperatif Sisteminin ayrıntıları için bkz., Tosbi, 85-87 
77 Raiffeisen'in Hayatı ve Düşünceleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 1.Fındıkoğlu, Kooperasyon 
Sosyolojisi, İstanbul, 1967. s.81-82; Tosbi Sadreddin, Kooperatif Ders Notları, İstanbul, Mayıs 1978. 
s.87. 
78 Bicentürk Hikmet, a.g.e. s. 40 
79 Fındıkoğlu, a.g.e. s.82 
80 Kitabın içeriği hakkında ayrıntılı bilgi iç in bkz., Bağrıaçık Atilla, Kooperatifçilik  Ders Notları, 
İstanbul, 1980. s.11. 
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sandıklarının kredi gereksinimleri de hızla artıyordu. Bunun üzerine Raiffeisen, 1872 yılında 

münferit kooperatif bankaları oluşturmuştur.  

Bu banka 1877 yılında 30 kooperatiften oluşurken 10 yıl içerisinde 400 kooperatifin 

oluşturduğu bir kurum halini almıştır81. 

1.6.4. Hollanda’da Kooperatifçilik Hareketi 

Hollanda'da kooperatiflerin temeli köy çiftlikleriydi. Hollanda kooperatifleri 

hükümetten hemen hemen hiç yardım almadan büyük ilerleme kaydetmişlerdir. Hollanda'da 

birkaç tane çok başarılı olmuş çok amaçlı kooperatif vardır. Şu anda ise bölgesel düzeyde 

Çiftçi Kredi Bankası, İhtiyaç ve Satış Kooperatifleri mevcuttur82. 

1.6.5. İsrail’de Kooperatifçilik Hareketi 

Fransız Faurier'in Falanj tipi toplum örgütlenmesi İsrail’deki kooperatif sisteminde 

görülmektedir. İsrail çalışma ekonomisinde kooperatifler önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yapı içerisinde; 

1. Merkezi örgütlerde çeşitli kooperatifler, 

2. Tarım kooperatifleri girişimi bölge tarım girişimleri birliği, Hashoner - Hzair 

kolektif tarım girişimleri federasyonu, kibutzlar, köy kooperatifleri hareketi, ikinci köy 

kooperatifleri hareketi, liberal kolonlar köy kooperatifleri, tarım alanında liberal kolonlar köy 

kooperatifleri. 

3. Üretim ve hizmet kooperatifleri. 

4. İşçi -emekli karşılıklı yardım sandıkları. 

5. Tüketim kooperatifleri ortaklıkları, 

6. Konut ortaklıkları yer almaktadır. 

Kooperatifler yıllık tarım üretiminin % 70'ine, kamu inşaat ve hizmetlerinin % 

56’sına, endüstrinin ise % 22’sine hâkim durumdadır.  

Kibutzlar: Tarım alanında İsrail kooperatifçiliğinin en önemli kuruluşlarıdır. İsrail’e 

özgü bir üretim ve tüketim kooperatifidirler. Tarım üretiminin % 28'i ulusal gelirin ise % 

12’sini sağlamaktadırlar. Toplulukta ki tanı bir sosyalist düzen olup, özel mülkiyet yoktur. 

Buradaki yapı komünist ülkelerde dahi görülmeyen ölçüde kolektivist bir yapıya sahiptir. 

                                                 
81 Mülayim Ziya Gökalp, a.g.e. s.52 
82 G.H.Morsink, "Hollanda Kooperaıiflerinin Tarihçesi", 11. Türk Kooperatifçilik Kongresi, T.T.K., 
Ankara, 19-21 Aralık 1984, s.191. 
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Kibutzlar üretim araçları üzerinde ortak mülkiyete dayanan bir üretim ve tüketim 

kooperatifidir. Sistem otonom ve kişiseldir. Kibutz kuruluş ve yönetiminde devletin hiçbir 

etkinliği yoktur. Üyelerin isteklerinin, yaratılan değerle orantılı olarak kooperatifçe 

karşılanması, para olayını ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla üyelerin paraları ve banka 

hesapları yoktur. Kibutzlar organizasyon ve çalışma açısından “Cini Form” karakter 

gösterirler. Tarım yanında bunu tamamlayıcı küçük endüstri ve ziraatlar da bulunmaktadır. 

Moşavlar: Bunlar köylü ailelerinin kooperatifleşmiş biçimleridir. Üretimde 

kullanılacak girdiler ve pazarlama kooperatifçe gerçekleştirilmektedir. 

Moşav Ovdim: Küçük tarım işçileri kooperatifidir. Bu kooperatif köylerinde Ulusal 

Yahudi Fonuna ait topraklar kiralanarak işlenmektedir. Toprak işlenmediği takdirde çiftçiden 

alınmaktadır. Çiftçinin ihtiyaç duyduğu tüm malzeme ve sermaye, kooperatifçe 

karşılanmaktadır. Tüketim kooperatifi olarak Hamaşbir adındaki toptan satış kooperatifi 

kurumuna bağlıdır. Aynı zamanda kentlerdeki tüketim kooperatifleriyle de bağıntılı 

bulunmaktadır. 

Ayrıca köylerin işleriyle uğraşan kibutz ve moşavların kurduğu bölgesel mubayaa 

kooperatifleri de yer almaktadır. Moşavlar üretim kooperatiflerine de sahip olup, merkezi 

pazarlama kooperatifi truvaya bağlıdırlar. Karşılıklı yardım temel ilkelerdendir.  

Moşav Şitufi: Köy karma kooperatifi olan bu kuruluşlarda üretim kibutzlarda olduğu 

gibidir. Gelir köy üyeleri arasında ortaklaşa dağıtılmakta, aile yapısı daha bağımsız bir durum 

almaktadır. Diğer sistemlerde olduğu gibi bir bu kooperatifler de de gelişme sağlanamamıştır. 

Genel olarak kooperatiflerinin dünya üzerindeki etkisi aşağıda verilmiştir: 

— Arjantin’de 9,1 milyon üyeleriyle 17.941 kooperatif kurumları vardır. 

— Belçika’da 2001 senesinde 29.933 kooperatif kurumları vardır.  

— Kanada’da her 3 kişiden 1’i kooperatif kurumları üyesidir. (%33).  

— Kolombiya ve Kosta Rika nüfusunun %10’u kooperatif kurumları üyesidir. 

— Filanda’da nüfusun %62’si (1.468.572) kooperatif kurumlarında bulunuyorlar. 

— Japonya’da her 3 aileden 1’i kooperatif kurumları üyesidir. 

— Kenya’da her 5 kişiden 1’i kooperatif kurumları üyesidir ve 20 milyon kişi ise 

kooperatif kurumları ile sürekli irtibattadır. 

— Hindistan’da yaklaşık bir milyon ahali kooperatif kurumları üyesidir.  

— Malaysiya’da 5,4 milyon kişi kooperatif kurumları üyesidir. 

— Singapur’da ahalinin %32’i (1,4 milyon kişi) kooperatif üyesidir.  
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— ABD’de nüfusun 4/10’luk kısmı kooperatif üyesidir (25%). 

— Belçika’da kooperatif eczacılar tüm pazarların %19,5’ini oluşturmaktadır. 

— Brezilya’da buğdayın %72’si, soyanın %43’ü, sütün %39’u, pamuğun %38’i, 

kahvenin %21’i kooperatifler tarafından sunulmakta, tarımda 1,3 milyon dolar üzeri ihracat 

yapılmaktadır.  

— Kolombiya’da kooperatifler, ahalinin %25’ine sağlık hizmetlerini destekliyorlar. 

— Kıbrıs’ta kooperatiflerin banka hizmetlerindeki hissesi %30’dur. Çiftçilikte ise 

pazarlamanın %35’ini sağlamaktadır.  

— Kore’de tarım kooperatifçiliğinde 2 milyon çiftçi üyesi mevcuttur (tüm çiftçilerin 

%90’ı)83. 

Aşağıdaki tabloda Kooperatiflerin Dünyadaki durumu gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 1 

Dünyadaki Kooperatifler ve Ortak Sayıları 

Kıtalar Ülke sayısı Kooperatif Sayısı Üye Sayısı 

Amerika 18 43.945 182.486.437 

Afrika 12 27.214 9.561.443 

Avrupa 28 197.293 118.473.862 

Asya Pasifik 28 480.648 447.010.075 

Toplam 86 749.100 757.531.817 

Kaynak: International Co-operative Alliance (ICA), Mayıs 2006 

1.6.6. Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketi 

Modern kooperatifçiliğin kurucularından olan Michael Sandown, Sivas, Kayseri, 

Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de incelemeler yapmış ve edindiği bilgileri 1828, 1831 yılları 

                                                 
83 ICA, Statistical information on the Co-operative Movement, Mayıs 2006 



 24 

arasında İngiltere'de yayımlanıştır. (The Co-Operator) Bu sava göre kooperatifçilik fikrinin 

anayurdu Anadolu 'dur tezinin altı çizilmiştir84. 

1.6.6.1. Türkiye’de Kooperatif Benzeri Kurumlar  

Türk kooperatifçilik tarihi incelendiğinde, "Kooperatifler kelimesinin ilk defa 1924 

yılında Ege'de kurulan “Kooperatifler Aydın İncir Müstahsilleri Ortaklığı" isimli kuruluşta 

kullanıldığı görülmektedir. Türklerin kooperatife benzer şekilde müşterek çalışma şekilleri 

vardır. Köylerimizde ortak yardımlaşmayla meydana getirilen ve imece adı verilen işler pek 

çoktur. Hala modern kooperatiflerin kurulmadığı bir kısım Anadolu köylerinde faaliyet 

gösteren müşterek süthaneler, fırınlar, sulama kanalları ve tesisleri, müşterek çamaşırhaneler 

ile fakir, yetim ve dul kalanların hasat işlerinin yürütülmesi ve benzerleri az çok kooperatif 

faaliyetlerine benzeyen işlerdir.  

Toplumda karşılıklı yardımlaşmayla yapılan bu işler imece önceleri Türk adet ve 

örflerinde de yer almış ve Türklerin İslamiyet kabulü ile dini kurallar tarafından desteklenerek 

daha da güçlenmiştir85. Bu sebeple Kazan, Kırgız, Yakut, Selçuklu ve diğer Türk boylarında 

“İMECE”, aynı isim altında gelişmiş, fakat Taşkent Türkleri’nde imece yerine "HAZAR" 

kelimesi kullanılmıştır. İmece çalışmasında yapılan yardım bedenle oluyordu. İş sahibi, iş 

tamamlandıktan sonra diğer kişilerin işlerini de ayni şekilde görüyor, imeceden kaçınmak 

kesinlikle hoş görülmüyordu.  

Türklerde kooperatifçiliğe benzeyen ve iktisadi yönü bulunan diğer bir kuruluş da 

"AHİ TEŞKİLATLARI”dır. Türklerin Anadolu'ya gelişi ile birlikte tarikat inançlarıyla 

iktisadi konuları birleştiren Ahi Teşkilatlarının kurulduğu görülmektedir. Ahi teşkilatları, 

Türk kavimlerinde geçerli olan “AUL” sistemiyle Araplarda görülen "FUTUVVET 

TEŞKİLATLARI”nın etkisi altında oluşmuş, Batı'daki loncaları andıran ekonomik, sosyal, 

siyasi yönü bulunan teşkilatlardı.  

9. ve özellikle 10.yy'da Türkler hiçbir ekonomik ve askeri zorlama olmadan İslamiyeti 

kitleler halinde kabul etmişlerdir. İslami inanış ve prensipler Türklerin hayat tarzında önemli 

değişiklikler meydana getirmiş, dinamizm ve idealler topluluğuna vücut vermiştir. Anadolu'ya 

gelip yerleşen veya yerleştirilen Türk kavimleri Anadolu'da yerleşik hayatın değerleriyle ve 

                                                 
84 T.T.K.K., "Ülkemizde Kooperatifçilik Hareketi Ne Zaman Başlamıştır?" (2005). 
http://www.tarimkredi.org.tr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=84, (2. Haziran.2005 ) 
85 Kent-Koop 1987 Çalışma Raporu, 18 
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gerçekleriyle yüz yüze gelmişlerdir. Bu şartlar, dağılan aşiret yapılarının yerine geçecek ve 

yerleşik toplu olmanın ihtiyaçlarını karşılayacak bir teşkilatın ortaya çıkmasını zorlamıştır86.  

Öte yandan, göçebe halindeki ekonomik yapının yerini şehir ekonomisi almıştır. 

Tarımın ve hayvancılığın yanısıra esnaf ve sanatkârlık da önem kazanmıştır. Şehirlerde el 

sanatları ve ticaret, Bizans'ın geliştirdiği loncalara kayıtlı Rum ve Ermenilerin tekelindeydi. 

Bu sebeple Asya'dan gelen sanatkârların ve tüccarların Türklerin loncalara bağlı yerli sanatkâr 

ve tüccarların karşısında tutunabilmeleri, onlarla rekabet edebilmeleri, kendi aralarında 

teşkilatlanmalarına, standarda uygun üretimde bulunmalarına ve yardımlaşmalarına bağlıydı.  

Gerçekten, Ahi teşkilatlarının o devirde gösterdikleri önemli başarıyla, Ermeni ve 

Rum sanatkâr ve tüccarlarının bağlı bulunduğu loncalar, yavaş yavaş İslamlaşma yolunu 

tutmuş ve Ahi teşkilatları bu loncaların yerini almıştır. İslam’da gayrimüslimlerin hakları, 

hukuki kurallarla korunduğundan, Ermeni ve Rum tüccarlar ile diğer gayrimüslimler de Ahi 

teşkilatının üyeleri olmuşlar, Müslüman, Türk ve diğer unsurlarla birlikte faaliyet 

göstermişlerdir. Ahi teşkilatının başında bir reis Ahi Şeyh veya Ahi Kethüda bulunuyordu. 

Organizasyon yapısı kendisine has bir özellik gösteriyordu. Bu şemada yerine göre Ermeni ve 

Rus usta ve çıraklar ile diğer gayrimüslim teba da görev alıyor ve teşkilatın bir parçası haline 

geliyordu. Bu olay Türklerde emperyalist bir tutumun olmadığını, her dine ve milliyete son 

derece demokratik bir hayat hakkının tanındığını göstermektedir.  

Ahi teşkilatları 17.yy'da çözülmeye başlamış ve 1827 yılından itibaren loncaları 

andıran “GEDİK TEŞKİLATLARI” ortaya çıkmıştır87. Gedik teşkilatları kısa zamanda 

loncalar haline gelmiş ve 1960'lı yıllara kadar devam etmiştir.  

Ahi teşkilatı 17.yy'da çözülmesine rağmen, tesirleri Cumhuriyetin kuruluşuna değin 

sürmüş, ahilik hükümleri 1917 yılında ortadan kalkmıştır88.  

1.6.6.2. Türkiye'de Kooperatifçiliğin Tarihi Gelişimi  

Türkiye'de kooperatifçilik hareketi Almanya'da başlayan kredi kooperatifçiliği ile aynı 

tarihlere rastlar. Ancak o sıralar, pazar için üretimde bulunan çiftçilerin, ucuz krediye 

ihtiyaçlarının olmasına karşın bu amacın yerine getirilebilmesi için kendiliğinden 

teşkilatlanma yeteneklerine sahip olmadıkları halde bu örgütlenmeyi onlardan beklemek, 

iktisadi kalkınmayı geciktirmekten öteye gidemezdi. Mithat Paşa bu ihtiyacı yakından görmüş 
                                                 

86 Fındıkoğlu, a.g.e. s.108 
87 Civi Halil, Kooperatifçilik, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1983, S.I, s.19 
88 Nasrattınoğlu İrfan Ünver, Kooperatif Dünyası, 1982,  s.131 
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ve düşüncelerinin uygulama alanına geçmesini sağlamak için bir tüzük hazırlayarak, bunu 

devrin hükümetini sunmuş, sözkonusu tüzük kabul edilerek, 1863 yılında Pirot kasabasında, 

“Memleket Sandıkları” adı verilen kredi teşkilatı kurulmuştu89. Bu teşkilatın finansmanı için 

köylüler kendi mülkleri olan arazileri işlettikten sonra kalan zamanlarda boş olan devlet 

arazisinin muayyen miktarını imece usulü ile ekecekler, mahsulü İhtiyar Heyetleri İdaresi 

vasıtası ile satarak bedelini ilçenin sandıklarına sermaye olarak vereceklerdi90. Bu sandıklar 

bilahare 1867 yılında yayınlanan bir nizamname ile Osmanlı Devleti’nin diğer illerine de 

uygulanmıştır. Sandıklar kaza halkı tarafından seçilen ve “Sandık Eminleri" adı verilen dört 

kişilik bir heyet tarafından idare edilirdi. Zamanla imece usulü iyi çalışmamış, köylüler bunu 

angarya olarak kabul etmiş ve daha sonra da bu usul kaldırılarak, bir çift öküzü olan çiftçiden 

15 kg. buğday alınmaya başlanmıştır.  

Sandıkların köylülere ikraz yapabilmesi için sermayenin en az 200 altın olması 

gerekiyordu. Sandıklar çiftçilere şahsi kefalet veya rehinli kredi esasına göre kredi verirdi. 

Vade en az üç ay en çok bir yıl idi. Alınan krediye ayda %1 oranında faiz uygulanmaktaydı.  

Bir süre sonra artan kredi ihtiyacını karşılamak üzere yeni tedbirlere başvurulmuş ve 

1883 yılından itibaren aşar vergisine % 1 ilave yapılmıştır. Bu %l’lik hisseye "Menafi 

Hissesi" denildiğinden, bu sandıklara da daha sonra “Menafi Sandıkları” adı verilmiştir91.  

 Tarım sahasında kredi ihtiyacının mütemadiyen artması, yeni bir kredi teşkilatının 

kurulmasını gerekli kılmıştır. Böylece menafi sandıkları kaldırılarak, l880'de Ziraat Bankası 

kurulmuş ve sandıkların sermayesi bu bankaya devredilmiştir92. 

Bu tarihten sonra II. Meşrutiyete kadar Türkiye'de kooperatifle ilgili herhangi bir 

harekete rastlanmamaktadır. Nihayet, İzmir 'de incir ihracatçılarının kurduğu "Figs Pakers" 

adlı tröten çok zarar gören incir üreticisini bu durumdan kurtarmak ve onun tüccar ve tefeciye 

karşı mali yönden bağımsızlığını sağlamak için 1914 yılında "Milli Aydın Bankası” adıyla bir 

kredi müessesesi kurulmuş. Bu banka da I.Dünya Savaşı esnasında incir üreticisine yardım 

gayesi ile "Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi" adı ile Türkiye'nin ilk tarım 

                                                 
89 Mülayim Z. Gökalp, a.g.e. s.20 
90 Fındıkoğlu Fahri, a.g.e. s.35 
91 Menafi Sandıkları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Hazar Nurettin, Kooperatif Dünyası.1983, C.13, 
s.150., Ayrıca bkz., Mülayim, Tarımsal Kooperatifçilik, Ankara, 1967, s.21 
92 Bicentürk Hikmet, a.g.e. s.79 
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satış kooperatifini kurmuştur93. Fakat bu kooperatif de savaşlar dolayısıyla faaliyetine 5 yıl 

kadar ara vererek 1925 yılında yeniden faaliyete geçebilmiştir.  

Türkiye'de gerçek anlamda kooperatifçilik Cumhuriyetten sonra başlamıştır. 1924 

yılında Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra “498 sayılı İtibari Zirai Birlikleri Kanunu” kabul 

edilmiştir94.  

İtibari Zirai Birlikleri hem kredi, hem de satış kooperatiflerinin görevini yapacaktı. Bu 

kooperatifler çiftçi ortakların tarımsal ihtiyaçlarında harcanmak kaydıyla üç aydan bir yıla 

kadar vadeli ayni ve nakdi kredi dağıtabilecek, ortak ürünlerin saklanması ve satışı işiyle 

uğraşacaktı. Ne yazık ki uygulamaya gerekli önem verilmediğinden kanundan beklenen sonuç 

alınamamış ve bu kanunun yerine kaim olacak 1929 tarihli ve "1470 sayılı Zirai Kredi 

Kooperatifleri Kanunu" çıkarılmıştır.  

Bu kanun ile işçi ücretleri, tohumluk, gübre, koruma ilacı, küçük tarım aleti ve çift 

hayvanı gibi işletmenin kısa vadeli üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, köy, şehir ve 

kasabalarda, kooperatiflere zirai kredi yetkisi tanınmıştır. Tarım Kredi ve Tarım Satış 

Kooperatifleri Kanunlarında görülen bu gelişmeler, nihayet 1935 yılında 2836 ve 2834 sayılı 

Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri Kanunları'nın kabulü ile sonuçlandı. 2836 sayılı 

Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu da yerini 28.4.1972'de yürürlüğe giren 1581 sayılı Tarım 

Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'na bırakmıştır. Aynı tarihte yürürlüğe giren 2834 

sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki kanun ise günümüzde yerini 3186 

sayılı kanuna bırakmıştır.  

06.01.1970 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “1186 sayılı Tütün Satış 

Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Satış Kooperatifleri Genel Birliği 

Kanu”nun özel olarak tütünün kooperatifler ve birlikler aracılığıyla pazarlanmasına ilişkin 

hükümleri içermektedir95.  

Fakat kooperatif hareket sadece tarım alanına inhisar etmekle kalmamıştır. 1925 

yılında İstanbul'da bir “Ayakkabıcılar Küçük Sanat Kooperatifi” kurulmuştur. Bunu 1927 

yılında “Ankara Memurlar İstihlak Kooperatifi” takip etmiştir. 1950 yılında kabul edilen 

"5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu" ile İşçi Konutları Yapı Kooperatiflerine kredi 

                                                 
93 Fındıkoğlu, a.g.e. s.109.  
94 Fındıkoğlu, a.g.e. s.132 
95 Karalar Rıdvan, a.g.e. s.50 
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sağlandı. Bu gelişmeleri 1951 yılında kurulmaya başlayan “Esnaf Kefalet Kooperatifleri" 

izlemiştir.  

Öte yandan, 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu, 2834 ve 2836 sayılı kanunlar dışında 

kalan bütün kooperatifler için geçerliydi96. Ancak 1960'lı yılların sonlarına doğru kabul edilen 

bir kanun ile kooperatifler, Türk Ticaret Kanunu'nun genel hükümlerinden çıkarılmış ve 

müstakil bir kooperatifler kanunu oluşturulmuştur. İşte, 10.05.1969'da kabul edilen ve "1163 

sayı ile yürürlüğe giren Kooperatifler Kanunu" kendi bağımsız kanunları olan Tarım Satış ve 

Tarım Kredi Kooperatifleri dışındaki bütün kooperatifler için geçerli olan tek kanundur97.  

Bu kanun, kooperatifçiliğin esaslarının belli bir çerçevede alınmasını sağlayarak, 

büyük bir boşluğu doldurmuştur. 1984 yıl içerisinde yayınlanan98 Kanun Hükmünde 

Kararname ile Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin işleyiş ve 

yönetiminde bazı değişiklikler öngörülmüştür99.  

1.6.6.3. Türkiye'de Günümüz Kooperatifçiliği  

Türkiye'de çeşitli kanunlarda kooperatiflerle ilgili hükümlere rastlanmakta ve 1923 

tarihinde bir nizamname ve 1924, 1929 ve 1935 yıllarında tarım alanında faaliyet gösteren 

kooperatifler için dört kanun kabul edilmekle birlikte, bağımsız bir "Kooperatifler 

Kanunu"nun çıkarılması 1969 yılında mümkün olabilmiştir.  

1961 Anayasası, kooperatifçiliğin ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasındaki 

yerini görerek, kooperatifçiliğin geliştirilmesini bir görev olarak devlete vermiştir. 1961 

Anayasası'nın 5l.Md’sinde "Devlet kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır", 

denilmektedir100.  

Beş Yıllık Kalkınma Planından başlayarak günümüze kadar olan dönemde 

kooperatifleşmenin öneminin kırsal kesime anlatılmasını kolaylaştırmak bakımından devlet 

çeşitli proje ve modeller geliştirmiştir. Bu modellerin ilki tek tip çok amaçlı kooperatif 

dediğimiz "Köy Kalkınma Kooperatifi" modelidir. Köy Kalkınma Kooperatiflerinin 

kurulmasına 1964 yılında başlanmıştır. Köy Kalkınma Kooperatiflerince uygulanacak projede 

                                                 
96 Bicentürk Hikmet, a.g.e. s.80. 
97 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bağrıaçık Atilla, Kooperatifçilik, Ders Notları, İstanbul, 1980. s.81. 
98 08.06.1984 Tarihli R.G. s.24 
99 Demirci Rasih, Ekonomik Sistemler ve Kooperatifler, Karınca, 1984, s.574. 
100 Bu md. ile bağlantılı olmak üzere; Tarımsal alandaki gelişmeyi içeren tanım için bkz., Karalar 
Rıdvan, Teoride ve Türkiye Uygulamasında Tarımsal Pazarlama Açısından Kooperatif İşletmeler, 
Eskişehir, 1975, s.108. 
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kaynak temin etmek için "Dış Ülkelere İşçi Göndermede Kooperatif Kuran Köylülere Öncelik 

Tanıma Projesi" geliştirilerek yürürlüğe konulmuştur. 1965–1974 yılları arasında 1204 

kooperatif projesine 42.277 kişilik işçi kontenjanı tahsisi yapılmıştır. 1969 yılında 1163 Sayılı 

Kooperatifler Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunla kooperatifçilik çalışmalarında 

konu bazında ihtisaslaşma eğilimi başlamıştır. Ancak 1163 sayılı kanuna göre kurulan 

kooperatifleri tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarım dışı amaçlı kooperatifler olarak ikiye 

ayırmak gerekecektir. Bugün tarımsal amaçlı kooperatifler Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Bakanlığı ile, tarım dışı kooperatifler ise Sanayi Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir101. 

Bu hükmün çok geniş kapsamlı ve Anayasalarda gerekli tafsilattan uzak bulunduğu ve 

maksadı en kısa yoldan ifade ettiği yolundaki görüşe hak vermemek mümkün değildir. Bu 

fikrin sahiplerine göre yeni Anayasada hükmün aynen muhafazası ve eğer zaruret varsa buna 

ilaveten kooperatiflerin siyasetle uğraşmayacaklarının hükme bağlanması maksada yeterli 

olabilirdi.  

Oysaki 1982 Anayasa'sının "Kooperatifçiciğin Geliştirilmesi" başlıklı 171. 

maddesinde öngörülen hüküm şöyledir:  

"Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını 

ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlayacak önlemleri 

alır. Kooperatifler siyasetle uğraşamaz ve siyasi partilerle işbirliği yapamaz".  

Bu metinde dikkati çeken nokta şudur: Kooperatiflere yalnız iktisadi açıdan bakılmış 

ve onların sosyal adaleti sağlamadaki rolü ihmal edilmiştir. Bunun büyük bir eksiklik olduğu 

ve bazılarının iddia ettiği gibi “ekonominin yararları" deyiminin içine işin sosyal yanının da 

girdiğini kabul etmenin imkânsızlığı da ortadadır. Eğer öyle olsaydı, "ekonomik” veya 

"iktisadi” teriminin yanında bir de “sosyal” ya da "içtimai” deyime yer verilmezdi. Kaldı ki, 

kooperatifler yalnız iktisadi kurulular sayılmazlar. Yani, onların fonksiyonları, yalnız üretim 

ve benzeri iktisadi işlerle uğraşmak veya ortaklarının mesleklerini icra etmelerini ve 

geçimlerini sağlamak değildir. Eğer öyle olsaydı bir kolektif veya anonim şirket çerçevesinde 

meselenin çözümlenmesi yoluna gidilir, ayrıca "kooperatif” denilen bir müesseseye 

başvurulmazdı. Oysa kooperatifler, bir yandan iktisadi faaliyet gösterirken bir yandan da 

                                                 
101 T.T.K.K., "Ülkemizde Kooperatifçilik Hareketi Ne Zaman Başlamıştır?" (2001). 
http://www.tarimkredi.org.tr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=84, ( 2. Haziran.2004 ) 
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mensuplarının belirli ölçüler altında eşit gelir elde etmelerine ortam yaratır ve dolayısıyla 

toplumda aşırı servet farklılıklarının doğmasına engel olurlar102.  

                                                 
102 Hazar Nurettin, "1982 Anayasası ve Kooperatifçilik”, Karınca, 1982, s.550. 
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Tablo 2 
Kooperatif ve Birliklerin İllere Göre Dağılımı 
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Adana  1.198 82.425 1.384 22.551 2.582 104.976 238 7.137 
Adıyaman  186 14.295 41 799 227 15.094 21 751 
Afyonkarahisar  237 24.462 153 6.489 390 30.951 251 11.288 
Ağrı  71 3.971 20 605 91 4.576 3 106 
Aksaray  155 8.417 133 3.289 288 11 .706 201 6.923 
Amasya  190 21.613 163 6.061 353 27.674 142 6.068 
Ankara  5.105 293.674 5.757 198.471 10.862 492.145 2.015 150.268 
Antalya  2.293 140.990 1.441 30.854 3.734 171.844 518 22.798 
Ardahan  28 1.709 6 133 34 1.842 5 90 
Artvin  101 12.267 21 1.066 122 13.333 86 3.762 
Aydın  1.290 116.858 815 37.264 2.105 154.122 494 22.516 
Balıkesir  1.458 106.343 930 33.344 2.388 139.687 215 11.042 
Bartın  87 6.634 59 1.548 146 8.182 15 636 
Batman  73 3.411 47 2.090 120 5.501 0 0 
Bayburt  28 2.351 8 151 36 2.502 7 418 
Bilecik  112 11.799 70 3.053 182 14.852 86 2.562 
Bingöl  125 4.474 35 1.246 160 5.720 10 247 
Bitlis  55 3.781 27 356 82 4.137 1 10 
Bolu  289 17.137 234 7.437 523 24.574 123 8.353 
Burdur  219 20.866 100 2.658 319 23.524 83 4.565 
Bursa  1.714 146.183 887 26.658 2.601 172.841 867 39.316 
Çanakkale 428 35.586 141 6.503 569 42.089 280 9.377 
Çankırı 95 9.089 124 3.164 219 12.253 127 4.214 
Çorum 206 36.353 198 5.705 404 42.058 479 15.600 
Denizli  891 56.421 546 16.151 1.437 72.572 393 15.000 
Diyarbakır  311 24.311 196 9.256 507 33.567 70 4.507 
Düzce  65 35.445 10 227 75 35.672 2 59 
Edirne  944 64.891 380 10.896 1.324 75.787 17 1.954 
Elazığ  240 14.861 109 4.159 349 19.020 200 10.784 
Erzincan  128 5.676 157 5.835 285 11.511 100 4.117 
Erzurum  1.006 42.714 350 12.324 1.356 55.038 79 2.862 
Eskişehir 411 45.068 125 6.677 536 51.745 791 29.463 
Gaziantep  475 53.426 422 17.488 897 70.914 42 8.597 
Giresun  297 64.640 128 4.616 425 69.256 89 5.395 
Gümüşhane 46 3.222 11 261 57 3.483 29 785 
Hakkâri  48 1.844 10 219 58 2.063 3 117 
Hatay  836 61.075 271 4.663 1.107 65.738 44 858 
İğdır  39 2.153 14 541 53 2.694 11 261 
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İsparta  474 29.043 289 10.569 763 39.612 228 10.918 
İstanbul  6.837 417.438 3.970 142.839 10.807 560.277 495 25.032 
İzmir  4.053 290.810 1.423 60.511 5.476 351.321 246 18.951 
Kahramanmaraş 319 29.000 156 4.371 475 33.371 28 3.835 
Karabük  357 16.248 6 86 4.796 443 21.044 270 9.697 
Karaman  147 8.527 247 7.388 394 15.915 71 1.672 
Kars  78 4.740 44 1.226 122 5.966 5 44 
Kastamonu  234 18.465 39 791 273 19.256 311 10.819 
Kayseri  759 90.551 1.024 39.152 1.783 129.703 395 10.526 
Kilis  28 1.970 20 4.641 48 6.611 2 1.210 
Kırıkkale  276 20.344 157 7.934 433 28.278 19 937 
Kırklareli  306 33.322 92 4.788 398 38.110 17 584 
Kırşehir  83 9.833 170 4.384 253 14.217 94 3.024 
Kocaeli  1.347 76.315 934 25.609 2.281 101.924 204 6.974 
Konya  1.105 68.221 2.350 84.205 3.455 152.426 780 33.704 
Kütahya  327 26.950 202 7.201 529 34.151 166 8.049 
Malatya  339 26.874 482 15.653 821 42.527 101 5.440 
Manisa  625 87.268 422 12.699 1.049 100.052 416 17.558 
Mardin  163 11.705 62 822 225 12.527 20 739 
Mersin  1.013 71.296 579 27.099 1.592 98.395 315 19.552 
Muğla  809 59.592 388 13.155 1.197 72.747 96 4.077 
Muş  73 3.001 46 970 119 3.971 6 134 
Nevşehir  228 13.658 142 6.871 370 20.529 122 7.367 
Niğde  189 13.257 115 6.015 304 19.272 13 468 
Ordu  220 66.232 128 6.375 348 72.607 83 10.978 
Osmaniye  161 16.896 81 1.555 242 18.451 21 1.126 
Rize  263 18.397 97 3.241 360 21.638 20 1.312 
Sakarya  568 63.985 345 8.725 913 72.710 140 5.068 
Samsun  287 61.850 492 16.061 779 77.911 391 20.098 
Siirt  36 1.190 21 208 57 1.398 6 149 
Sinop  166 10.755 121 3.654 287 14.409 99 2.880 
Sivas  248 18.692 276 8.714 524 27.406 190 8.408 
Şanlıurfa  195 21.515 91 2.614 286 24.129 70 4.851 
Şırnak  49 1.644 5 108 54 1.752 0 0 
Tekirdağ  779 55.824 213 8.261 992 64.085 59 1.339 
Tokat  319 37.396 373 9.028 692 46.424 166 7.130 
Trabzon  263 63.203 130 3.440 393 66.643 310 21.630 
Tunceli  39 1.892 22 595 61 2.487 23 578 
Uşak  177 13.362 87 2.220 264 15.582 78 2.517 
Van  232 11.028 139 4.004 371 15.032 62 2.728 
Yalova  216 10.350 123 2.856 339 13.206 8 371 
Yozgat  178 18.855 128 2.654 306 21.509 264 10.420 
Zonguldak  321 33.287 249 7.334 570 40.621 162 9.316 
TOPLAM  46,366 3,555,216 32,083 1,080,144 78,451 4,635,445 14,709 725 

Kaynak: TKB. Kayıtları, Mayıs 2006 
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1.7.  Kooperatiflere İlişkin Kanuni Düzenlemeler  

Kooperatifler, vergilendirmede 5422 Sayılı kanunla Kurumlar Vergisi'ne tabidirler. 

Ancak, Kurumlar Vergisi Kanununun 7/16’nci maddesindeki şartların anasözleşmelerinde yer 

alması ve fiilen bu şartlara uymaları halinde kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Aynı 

kanunun 8.maddesindeki şartlara uyulması halinde ise kurumlar vergisinden istisna 

olunmaktadır.  

1.7.1. Kurumlar  Vergisi  Kanununda  Belirtilen Kooperatifler  

Kanunun tanımında belirtilen kooperatifler; 1163 Sayılı İstihsal (Üretim), kredi, satış 

ve yapı kooperatifleridir.  

1.7.1.1. Kurumlar Vergisi Muafiyeti İçin Şartlar 

Kooperatifler ana sözleşmelerinin de aşağıda belirtilen şartların yer alması ve fiilen bu 

şartlara uymaları halinde kurumlar vergisinden muaf tutulurlar (5.Mad 7/16).  

— Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, 

— Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, 

— Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmaması, 

— Filen ortakları ile iş yapması, 

— Kurulmuş bulunan birliğe ortak olması.  

1.7.1.2. Kurumlar Vergisi İstisnası  

Kooperatif ortaklarının ürettikleri ve kooperatife sattıkları veya kooperatiften satın  

aldıkları  mal ve hizmetlerin  kıymetine göre hesaplanan risturnlar ile ortakların idare giderleri 

karşılığı olarak ödedikleri  paralardan  sarf  olunmayarak iade edilen kısımlar Kurumlar 

Vergisinin dışında tutulur. 

Bu risturnların nakden veya aynî olarak (mal ile) ödenmesi istisnanın uygulanmasına 

mani değildir. 

5422 sayılı kanunun 3946 sayılı kanunla değişik 8. maddesine göre; dar mükellefiyete 

tabi kurumlar dâhil bu madde da yazılı kurum kazançları, kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Bu istisnalar;  
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1. İstihlâk (Tüketim) Kooperatiflerinde; ortakların şahsi ve ailevi gıda ve giyecek 

ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturn’lar, 

2. İstihsal (Üretim) Kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederek kooperatife  sattıkları  

veya  kooperatiften  istihsal  faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine 

göre hesaplanan risturnlar, 

3. Kredi kooperatiflerinde; ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan 

risturnlar, 

4. Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf olunmayarak iade 

edilen kısımlardır. 

Bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre tevkifata tabi tutulur. 

Ortaklara dağıtımı kâr dağıtımı sayılmaz.  

1.7.1.3. Kurumlar  Vergisi  Matrahı 

Kooperatiflerin bir yıl içinde elde ettikleri net kurum kazançları, Kurumlar Vergisi 

Matrahını oluşturur.  

1.7.1.4. Matrahtan  İndirilecek  Giderler 

Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilecek giderler şunlardır; 

— İlk kuruluş giderleri, 

— Genel kurul toplantıları için yapılan giderler, kooperatiflerin birleşme, fesih ve 

tasfiye giderleri, 

— Hisse ve tahsil senetlerinin ihraç giderleri, 

— Bilânçolarda her yılın zararları ayrı ayrı gösterilmek şartıyla 3 yılı aşmayan 

zararlar. 

Bunların yanında kurumlar vergisi matrahından indirilmeyen giderlerde vardır. 

Bunlar; 

— Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler, 

— Yedek akçeler, 

— Her türlü vergi ve para cezaları ile gecikme zam ve faizleri matrahtan indirilemez.  

1.7.1.5. Kurumlar Vergisinin  Oranı 

Kurumlar vergisi oranı 1994 yılı için %25’tir. 
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— Kurumlar  vergisi  muafiyetinden  faydalanan  (yani  vergi vermeyecek olan 

kooperatif) kooperatifler boş bir beyanname, 

— İstisnadan yararlanıp ta bu vergiyi ödeyecek olan kooperatifler ise hesap dönemine 

ait kurum kazancını ihtiva eden beyannameyi, aynı  döneme ait bilânçoyu, gelir-gider cetveli  

ile birlikte hesap döneminin kapandığı 31 Aralık tarihini takip eden 4. ay (Nisan) için de, 

bağlı oldukları vergi dairesine vermek durumundadır. 

Kurumlar Vergisi Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.  

1.7.2. Kooperatifler  Kanunuyla Tanınan  Vergi Muafiyetleri  

1163  Sayılı  Kooperatifler  Kanunun  93.  maddesinde; kooperatiflerin, kooperatif 

birliklerinin, kooperatifler merkez birlikleri ile Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin 

ekonomik fonksiyonlarını daha kolay, daha etkin ve teşvik edici olarak sağlamak amacıyla 

çeşitli konularda vergi muafiyeti ve istisna hükümlerine yer verilmiştir.  

1.7.3. Kooperatiflerin Gelir Vergisi İle İlişkisi  

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda gerçek kişilerin gelirleri "Gelir Vergisi" ne tabi 

tutulmuştur. Bu bakımdan tüzel kişiliği olan kooperatiflerin  elde  ettikleri  gelirlerin  gelir  

vergisi  ile  ilişkisi bulunmamaktadır.  Ancak,  kooperatiflerin  kiraya verdikleri  

gayrimenkullerin aldıkları kira ücretlerinin %25'i oranında stopaj vergisi keserek ilgili vergi 

dairesine ödemesi gerekir. 

Kooperatifler, çiftçilerden veya ortaklardan satın aldıkları; 

1. Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri bedellerinin 

ödenmesinde %2, 

2. Diğer  zirai  mahsullerin  bedelinin  ödenmesinde  de  %4 oranında gelir vergisi 

kaynakta tevfikatı yapmaları gerekmektedir. 

Kooperatifler yönetici ve denetçilere ödenen aylık ücret ve huzur hakkı  ile istihdam 

ettikleri personele ödedikleri ücretlerden, gelir vergisi kanununda yazılı gelir dilimlerinde 

belirtilen nispetlerde gelir vergisi kesilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca S.S.K. için kesilen primler ilgili kurumlara yatırılır.  

1.7.4. Kooperatiflerin  Katma Değer Vergisiyle İlişkisi  ve  Oranı  

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, mal ve hizmet üreten kooperatifler 

katma değer vergisi kapsamında yer almaktadır. 
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Bakanlar kurulunun 1993/4932 sayılı kararı ile 1 Kasım 1993 tarihinden itibaren 

tarımsal ürün ve malların tesliminde kesilmesi gereken KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 

Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi bir aydır. Buna göre kooperatiflerin 

tahakkuk ettirdikleri katma değer vergilerini KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemi 

olan ayı takip eden ertesi ayın 25. gününe kadar ilgili vergi dairesine ödemeleri gerekir. 

1.7.5.  Kooperatifler Kanunundaki Düzenlemeler  

Kooperatifler Kanunu'na göre sorumluluk sınırlı ve sınırsız olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Bundan başka kanunda "ek ödemeler" yükümlülüğü de bulunmaktadır.  

1.7.5.1. Sınırsız Sorumluluk  

Kooperatifler Kanunu md.28’e göre; kooperatif alacaklarına karşı yalnız mal varlığı 

ile sorumludur, denilmektedir. Bu hüküm, anasözleşmenin "ihtiyari hükümler" kısmına, 

"ortakların da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu olacaklarını" eklenerek hüküm altına 

alınabilir. Bu takdirde, kooperatifin her türlü borçlarından dolayı, kooperatif ortakları 

zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu olurlar. (K.K.m.29)  

1.7.5.2. Sınırlı Sorumluluk  

Sınırlı Sorumluluk ancak ana sözleşme ile hükme bağlanabilir. Kooperatif borçları 

için, her ortağın kendi payından fazla, ancak belirli bir miktara kadar şahsen sorumlu 

olacakları, ana sözleşme ile belirlenebilir. (K.K.m.30) İflas halinde, iflas iş ve işlemleri 

bitinceye kadar ortaklardan istekte bulunmak iflas idaresine aittir. (K.K.m.33)  

1.7.5.3. Ek Ödemeler Yükümlülüğü  

Ana sözleşme gereğince getirilebilir. Ana sözleşme uyarınca ortaklar bilânço 

açıklarını kapatmakta kullanılmak üzere sınırsız veya belirli miktarlarda ek ödeme 

yükümlülüğü altına alınabilirler.  

1.7.5.4. Ortaklık Payları  

Kooperatifler Kanunu'na göre kooperatife giren her ortaktan en az bir ortaklık payı 

alınması gerekir. Bir ortaklık payının değeri 100.000.- TL'dir. Kooperatife girenler, en çok 

1000 pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst kuruluşuna iştirak edenler ise en az 50 pay 

taahhüt ederler. Ortaklık payının değeri, Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar 
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arttırılabilir. Senetle teslim edilmeyen ortaklık payları 100.000.-TL olarak itibar edilir. 

(K.K.m.19)  

1.7.5.5. Ortak Adedi - Sermaye Değişkenliği  

Kooperatifler Kanunu'na göre kooperatifin kurulabilmesi için en az 7 ortak bir araya 

gelmek zorundadır. (K.K.m.2) Bunun dışında ortak sayısında (tavan) başka bir sınır yoktur. 

Kooperatif işletmelerin sermayeleri bu nedenle sabit değil, değişkendir.  

1.7.5.6. Yedek Akçeler  

Kooperatifler Kanunu'na göre, bir faaliyet dönemi sonunda ortaya çıkan gelir-gider 

olumlu farkının en az % 10’u yedek akçe olarak ayrılır. Yedek akçe ayrılmadıkça, kardan 

dağıtım yapılamaz. Diğer sermaye kuruluşlarına göre kooperatifler, bu konuda daha da 

avantajlıdır, bunun nedeni ise diğer sermaye şirketlerinde bu oranın %5 olmasıdır. 

1.8. Kooperatiflerde Finansman 

Finansman: “Bir teşebbüsün somut sermaye hacmini değiştiren veya soyut sermaye 

bileşimini etkileyen değişimlerin tümüdür”103.  

Kooperatifçilik kesiminde, üretimi artıracak, ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak 

metotları kullanabilmek için kredi sağlama zorunluluğu vardır. Kredilerin düşük faizli olması 

ve kolayca alınabilmesi büyük önem taşımaktadır. Finansman sağlama görevi kooperatifçilik 

alanında büyük bir sorumluluk olduğu gibi, günümüzde de önemi gittikçe artan bir görünüş 

olmaktadır.  

"Kooperatif kredilerinde temel düşünüş, bir grup olarak bir araya gelmiş kişilerin, tek 

tek ortaklara göre daha sağlam bir garanti gösterebilecekleri ve bu bakımdan daha düşük faizli 

bir kredi sağlayabilecekleri şeklinde özetlenebilir104.  

Kredi olarak verilecek para genellikle kooperatif üyelerinin yatırımlarından 

sağlanmaktadır. Alınan kredilere karşı bütün kooperatif üyeleri zincirleme olarak 

sorumludurlar.  

Kooperatif ve ortakların (tek tek) ikili bir garanti durumu oluşturması yatırıma güç 

katmakta, kooperatife de güveni artırabilmektedir.  

                                                 
103 Altuğ O.: Finansal Yönetim, İstanbul.1988,  s.3, 
104 Uzel C.: Az Gelişmiş Ülkelerde Devlet ve Kooperatifler, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, 
Ankara, 1986. s.25 
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Bir teşebbüste finansman kaynakları genel olarak iki kaynaktan oluşmaktadır.  

1. Öz kaynaklar,  

2. Yabancı kaynaklar.  

1.8.1. Öz Kaynaklarda Finansman (İç Finansman)  

İşletmelerin, faaliyetleri sonucu gerçekleşen tüm satışlarının parasal olarak işletmeye 

girişiyle oluşmakladır.  

İç finansman olayı şöyle gerçekleşir. "Kar dağıtılmayarak teşebbüs bünyesinde 

bırakılır (oto finansman). Giderler, ilgili dönemde ödemeyi gerektirmemektedir"105.  

Öz kaynaklardan finansman biçimleri başlıca: Oto finansman, Amortisman yolu ile 

finansman, uzun vadeli karşılıklar ile finansman işlemleriyle olmaktadır.  

1.8.1.1. Kooperatiflerde Özkaynak Yapısı  

Kooperatiflerin özkaynak finansman yapıları; ortaklık paylarından, gelir-gider hesabı 

(+) farklarından, ek ödeme yükümlülüklerinden ve yedek akçelerden oluşmaktadır.  

Kooperatifler, sermaye katılım payı ne olursa olsun, ortaklar arasında eşitlik kuralı 

uygulayan işbirliği ve dayanışmaya önem veren demokratik kuruluşlardır.  

Ortaklar, ortaklık paylarını ve ek ödeme yükümlülüklerini, eşitlik kurallarına göre 

ödemeleri gerekmektedir. "Eşitlik kuralı ortaklık paylarında ve ek ödeme yükümlüklerinde 

eşitlik olarak uygulanmaktadır".  

Kooperatif Kanunu'na göre her ortağın alabileceği, azami pay tutarı 10.000.000.- 

TL’dir. Bu pay, ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile on katına kadar çıkartılabilir. Ortaklar, 

üzerlerine düşen pay bedellerini kooperatifin belirlediği periyotlarda ya da derhal ödemek 

zorundadır. Ödeme durumlarında, ortaklar arasında ayrıcalıklı muamele söz konusu olamaz.  

Eşitlik kuralı, Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşme gereğince uygulandığı 

bilinmektedir. Şayet bu kural ortaklar tarafından çiğnendiği zaman ortaklıktan çıkarılmaya ve 

faiz yükümlülüğüne neden olmaktadır.  

Ortaklardan bazılarının sosyolojik kariyerleri, bazılarının ise ortaklık şartlarıyla ilgili 

yükümlülüklerine ait görevleri yapıp yapmadığına ilişkin sorunlar olduğu bilinmektedir. 

Kanunun himayesi ve kooperatif işletmenin de demokratik yapısı sebebiyle, her ortağın gerek 

kooperatife ilişkin, gerekse ortak-kooperatif ilişkilerine dair bilgi edinme hakları vardır. 

                                                 
105 Altuğ O.: Finansal Yönetim, İstanbul.1988, . s.5. 
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Bunun nedeni ise kooperatiflerin kişisel çıkar sağlama şirketleri olmayıp, karşılıklı 

yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği gibi felsefi ve eşit değerlerle çalışan kuruluşlar olmasıdır.  

1.8.1.2.  Özkaynak Finansmanının Kullanımı  

Kooperatifler "değişik ortaklı" ve dolayısıyla ortak sayısının artması ya da 

eksilmesiyle "değişir sermayeli" kuruluşlardır. Kooperatiflerde sermaye (özsermaye) 

yapısının sabit olması düşünülemez. 

Ortakların kişisel katılım payı üst sanırının en fazla 10 YTL olması, kooperatifin 

türüne bağlı olarak varlıkların sağlanmasında etkinliği daraltan bir faktör olabilir. Yine aynı 

şekilde, Bakanlar Kurulunun kararı ile sermaye artışının en fazla on katı ile artımı da yeterli 

olmayabilir.  

İşletmeler açısından özsermaye elverdiğince esnek ve yatırıma yönelik olmalıdır106.  

İşletme esas olarak kendi özsermayesi ile arsa, bina, makina malzeme v.b. değerleri 

edinir.  

Kooperatif ortak amacına ulaşabilmek için, öz sermaye yapısının nitel ve nicel 

özelliği, üçüncü şahıslara karşı önemli bir itibar kaynağı oluşturarak, kaynak sağlanmasında 

etkili olabilir.  

Gelişmiş Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde, Hindistan ve İsrail gibi ülkelerde de 

kooperatifler, devletin de destek ve teşvikleriyle daha işlevsel bir yapıya bürünmüşlerdir. 

Ülkemizde ise kooperatifler henüz örgütlenme, eğitim, planlama ve uygulama alanlarındaki 

sorunları aşılmıştı. Özsermaye sorunu da bunların başında gelmektedir.  

1.8.2. Kooperatiflerde Yabancı Kaynak Finansmanı 

İşletmelerin, faaliyetleri dışında (satış harici) kaynak teşkil eden ve borç addedilen 

tüm işlemler, dış finansman olarak adlandırılır. Dış finansman yolu ile gerçekleşen finansman 

durumunda, hukuki özellikler de göze çarpmaktadır. Bunların başlıcaları:  

"İştirak - özkaynak finansmanı"  

"Kredi finansmanı ve sübvansiyonlar"dır107,  

İştirak finansmanında; iştirak, yönetime katılım hakkı ve tasfiye gelirlerine ortak olma 

hakkı mevcuttur.  

                                                 
106 Altuğ O.: Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar, İstanbul 1991, s.49 
107 Altuğ O.: Finansal Yönetim, İstanbul.1988, s.6 
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Kredi finansmanı yönteminde ise krediyi verenle alan arasında borç alacak ilişkisi 

doğmaktadır.  

Sübvansiyon finansman yönteminde ise, devlet teşvikleri önemli bir unsurdur.  

Bir kooperatifi kurmak kadar, o kooperatifin finansman sorununu çözmek de son 

derece önemlidir.  

Gerek iç finansman, gerekse dış finansman kooperatif işletmeye hayat veren iki temel 

unsur olmakla birlikte, finansmanın sağlanması ve finansmanın kullanılması da hayati önem 

taşımaktadır.  

 Yabancı sermaye zaman açısından; uzun, orta ve kısa vadeli olmak üzere üç türe 

sahiptir. 

1.8.2.1. Uzun Vadeli Kredi  

Kooperatifin bütün varlıklarının ipotek edilmesi suretiyle sağlanabilir. Kooperatif 

kurulunun yapısı gereği (değişir ortaklık - değişir sermaye) varolan muğlâklık nedeniyle 

uygun bir kredileme yöntemi değildir.  

"Ancak Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ya da S.S.K. ve 

tek banka tarafından açılın kredilerde ve Dünya Bankası gibi yabancı finansman 

kurumlarından"108 temin edilebilir.  

Bunun nedeni ise burada devlet garantörlüğünün varlığı ve hem kooperatif hem de 

kooperatif ortaklarının tek tek teminat (güvence) verebilmesinden kaynaklanır.  

1.8.2.2. Orta ve Kısa Vadeli Krediler  

En etkin ve verimli kullanılabilme özelliği bu kredi türlerinde bulunmaktadır. Kredi 

süreleri 1–4 yıl, kısa vadeler ise 18 aydır.  

Bu kredi türünde faktör durumundaki kişi, kurum ve kuruluşlar şunlardır:  

Satıcılar, bankalar, kooperatif ortaklarının iştigal ettikleri kanunlarda kooperatife 

açtıkları krediler. 

                                                 
108 Altuğ O.: Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar, İstanbul 1991, s.51. 
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1.8.3. Kooperatif Üst Birlik - Merkez Birliklerinin Finansal Etkileri  

Daha büyük bir gücü temsil eden şirketler finansman sorununda yaşanan 

olumsuzluları aşmakta daha etkin olabilmektedirler. Ülkemizde kooperatif bankacılığı 

alanında faaliyet gösteren önemli bir banka TARİŞBANK’tır.  

1.8.4. Kooperatiflerde Finansman Sorunu ve Nakit Yönetimi  

Kooperatif ortaklarının, kooperatife yaptıkları ödemeler bir yandan finansmana katkı 

oluştururken bir yanda da bunların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir.  

Acil olarak kullanılması söz konusu olan fonların amaçlı kullanımı kooperatife 

yararlar sağlar. Örneğin bu fonlar, bankalarda, diğer finansman kuruluşlarında 

değerlendirilmelidir.  

Kooperatif ortakları, kooperatife yaptıkları ödemeleri mutlaka belgelere dayandırarak 

yapmalıdırlar. Ödeme yükümlülükleri mutlaka banka kanalıyla yapılmalıdır.  

Hiçbir ayrıcalık gözetilmeyen ödemeler bilinen günlerde yapılmaktadır. Kooperatif 

kasasında fazla miktarda para tutulması gerekir. 

1.9. Kooperatif Türleri 

1.9.1. Faaliyet Türlerine Göre Kooperatifler 

Kooperatifleri faaliyet gösterdikleri alanlara göre beş gruba ayırabiliriz. 

1.9.1.1. Üretim Kooperatifleri  

Üretim kooperatifleri, ortaklarını ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretim aşamalarında 

faaliyet göstererek mal ve hizmet üretirler. 

1.9.1.2. Tüketim Kooperatifleri  

Tüketim kooperatifleri ise, ortakları tüketici olan kooperatiflerdir. Bu 

kooperatiflerdeki amaç, aracıyı ortadan kaldırarak ortaklarının ihtiyacı olan tüketim mallarını, 

aracıyı ortadan kaldırarak ortaklarına sunabilmektir 

1.9.1.3. Kredi Kooperatifleri  

Ortaklarının finansman ihtiyaçlarını kooperatif bünyesinde toplanan paralar ile 

karşılayan kooperatif çeşididir. 
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1.9.1.4. Yapı Kooperatifleri  

Kooperatif ortaklarının konut veya işyeri gereksinimlerini karşılamak suretiyle 

kurulmuş kooperatiflerdir 

1.9.1.6. Diğer Kooperatifler  

Yukarıda adı verilen kooperatifler dışında kalan kooperatifleri bu başlık altında 

toplamak mümkündür. Örneğin temiz ve tevzi, sağlık, eğitim, okul, eğlence v.b. gibi. 
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Tablo–3 
Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Kooperatiflerin Sayıları 

         

 Faal olan Faal olmayan Toplam Terkin olan 
Kooperatifler  Koop. 

Sayısı 
Ortak 
sayısı 

Koop. 
Sayısı 

Ortak 
sayısı 

Koop. 
Sayısı 

Ortak 
sayısı 

Koop. 
Sayısı 

Ortak 
sayısı 

Konut yapı 
koop.  

35.052 1.460.211 27.244 868.417 62.296 2.328.628 12.783 547.581 

Tüketim koop.  1.523 251.418 1.971 96.182 3.494 347.600 802 73.016 

Motor.taş .koop.  4.810 156.111 815 14.270 5.625 170.381 259 6.244 

Es. San. Kef. 
Koop.  

925 626.803 61 10.507 986 637.310 7 1.308 

Küç. Sanat 
koop.  

100 7.154 245 4.369 345 11.523 82 3.962 

Küç. 
San.sit.ya.k.  

781 122.453 316 22.960 1.097 145.413 129 10.577 

Temin tevzi  199 15.242 157 6.017 356 21.259 60 1.584 

Turizm gel. 
Koop.  

254 14.840 133 3.508 387 18.348 52 3.085 

Üretim 
paz.koop.  

291 21.625 200 3.930 491 25.555 51 3.265 

Tedarik  1 18 7 599 8 617 0 0 

Top. İş.yap. 
Koop.  

1.167 84.078 717 33.086 1.884 117.164 290 11.795 

Yayıncılık koop. 32 622 7 124 39 746 2 21 

Hamaltaş.koop.  9 261 1 0 10 261 0 0 

İşletme koop.  354 58.459 53 6.925 407 65.384 50 5.160 

Sigorta koop.  0 0 1 0 1 0 1 1.224 

Tarım satış koop 336 674.542 1 4.271 337 678.813 104 55.770 

Yardımla ş. 
Koop.  

8 13.306 3 23 11 13.329 2 12 

Eğitim koop.  23 2.246 3 98 26 2.344 2 60 

Bağımsız t.s.k.  8 351 16 719 24 1.070 2 19 

Tütün t.s.k.  46 29.830 31 2.705 77 32.535 0 0 

Y.sebze meyve 
k.  

33 1.782 1 7 34 1.789 1 7 

Toplam: 45.952 3.541.352 31.983 1.078.717 77.935 4.620.069 14.679 724.690 

Kaynak: TKB. Kayıtları, Mayıs 2006 
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1.9.2. Hukuksal Düzenlemelere Göre Kooperatifler 

Kooperatifleri hukuksal düzenlemelere göre gruplandırdığımızda mevzuat açısından 

iki farklı kategoriye ayırabiliriz. 

1.9.2.1. Genel Kanuna Göre Kurulmuş Kooperatifler (1163 Sayılı Kooperatifler 
Kanunu) 

Üretim, tüketim, kredi, yapı v.b. kooperatifleri bu kategoriye yerleştirebiliriz109 

1.9.2.2. Özel Kanunlara Göre Kurulmuş Kooperatifler 

Ülkemizde özel kanunlara göre kurulmuş kooperatifler aşağıdaki gibidir 

  — 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu, 

  — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,  

  —1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu110. 

 

Tablo 4 

Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Birlik Sayıları 

Faal olan 
Faal 

olmayan 
Toplam Terkln olan 

  Birlikler 

B
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li
k 

sa
yı
sı
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oo

pe
ra
t

if
 s
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ı 
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li
k 

sa
yı
sı
 

K
oo

pe
ra
t

if
 s
ay

ıs
ı 

B
ir
li
k 

sa
yı
sı
 

K
oo

pe
ra
t

if
 s
ay

ıs
ı 

B
ir
li
k 
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sı
 

K
oo
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t
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 s
ay

ıs
ı 

1 Yapı koop.bir. 304 11.225 78 1.319 382 12.544 24 293 

2 Tüket.koop.bir. 10 232 9 31 19 263 1 0 

3 Mot.taş.koop.bir. 30 416 2 1 32 417 1 7 

4 Esn.sa.kef.bir. 32 1.073 0 0 32 1.073 0 0 

5 Küç.san.koop.bir. 0 0 5 14 5 14 0 0 

6 Kss yapı koop.bir. 4 213 1 1 5 214 0 0 

7 Trzm.czel.koop.bir. 3 50 1 10 4 60 2 12 

8 Tar.sat.koop.bir. 17 335 0 0 17 335 1 0 

9 Ür.te.da.koop.bir. 3 45 2 13 5 58 1 14 

10 Top.ış.yap.koop.bir. 5 81 1 14 6 95 0 0 

 Toplam: 408 13.670 99 1.403 507 15.073 30 326 

  Kaynak: TKB. Kayıtları, Mayıs 2006 
 

                                                 
109 Kooperatif Çeşitleri.(2005). htpp://www.ilksan.gov.tr/kooperatifcilik.asp, (5.Ocak. 2005) 
110 T.C. Ticaret Bakanlığı, s. 250 
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Tablo 5 
Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Merkez Birlik Sayıları 

                
 Faal olan Faal olmayan Toplam Terkin olan 

Merkez birlikleri 
Mrkz 
birlik 
sayısı 

Birlik 
sayısı 

Mrkz 
birlik 
sayısı 

Birlik 
sayısı 

Mrkz 
birlik 
sayısı 

Birlik 
sayısı 

Mrkz 
birlik 
sayısı 

Birlik 
sayısı 

Yap.ko.merk.bir. 2 44 1 24 3 68 0 0 

Es.sa.ke.me.bir. 1 119 0 0 1 119 0 0 

Tüketim k.me.bir. 1 9 0 0 1 9 0 0 

Mot.taş.k.me.bir. 1 10 0 0 1 10 0 0 

Toplam : 5 182 0 24 6 206 0 0 

Kaynak: TKB. Kayıtları, Mayıs 2006 
 

Tablo 6 
Türleri İtibariyle Türkiye Genelinde Merkez Birlik Sayıları 

            

 Faal olan Faal olmayan Toplam Terkin olan 

Milli birlik 
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T.milli koo.bır. 1 12 0 0 1 12 0 0 

Toplam 1 12 0 0 1 12 0 0 

         Kaynak: TKB. Kayıtları, Mayıs 2006 
 

Tablo-7’de Türkiye'deki tarımsal amaçlı kooperatiflerin yapısı verilmiştir. 

Tablo 7 
Türkiye’de Kooperatif Türleri ve Ortak Sayıları 

                                                                                                          

Kooperatif çeşidi Sav ısı Ortaklan Birlikleri Merkez Birlisi 

Tarımsal kalkınma 4.652 552.553 11  
Su ürünleri 315 15.828 5  
Sulama 2.040 149.837 1  
Pancar ekicileri 30 1.405.148 1  
Tarım kredi 2.509 1.570.229 16 1 
TOPLAM 9.546 3.693.595 34 1 

      Kaynak: TKB. Kayıtları, Mayıs 2006 
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1.10. Kooperatiflerin Kuruluşu ve Sona Ermesi  

1.10.1. Kooperatiflerin Kuruluşu  

Kanunun 1.maddesi bir yandan kooperatifçiliği tanımlarken öte yandan da 

kooperatiflerin kuruluş koşullarını saymıştır.  

Kooperatifler, en az 7 gerçek kişinin biraraya gelerek, kooperatif ana sözleşmesini 

hazırlayıp imza etmesi ile kurulabilir. Ana sözleşme imzalandıktan sonra noterce onaylanır 

(KK. md.2). Kuruluş izni almak için ana sözleşme ile Ticaret Bakanlığı'na başvurulur111. İzin 

verilmesi, halinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerde ticaret siciline tescil olunur ve 

ayrıca ticaret sicili gazetesi ile ilan edilir (KK. md.3).  

Kooperatifler, ticaret siciline tescil edilince "tüzel kişilik" kazanır. Tescilden önce 

kooperatif namına, kuruluş işlemleri yapanlar müteselsil sorumluluk yüklenmiş olurlar (KK. 

md.7). 

1.10.1.1. Kooperatiflerin Organları ve Görevleri  

Bir kooperatif genel olarak 4 organa sahiptir. Bunlar;  

1. Genel Kurul,  

2. Yönetim Kurulu,  

3. Denetleme Kurulu.  

1. Genel Kurul ortakların yasal bir şekilde toplanmasından meydana gelir. Bu 

toplanma olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir.  

2. Yönetim kurulunun görevleri; kooperatifin hukuki birliğini korumak, ortakların 

güvenine saygı göstermek, kooperatifi başarıya ulaştıracak bir planlama yapmak, kooperatifin 

ihtiyaçlarını sağlamak, kontrol ve ölçme yapmak, biçiminde özetlenebilir112.  

3. Müdürün görevleri ise; planlama ve düzenleme yapmak, işbirliğini geliştirmek, 

kooperatifi yönetmek ve kontrol etmektir.  

4. Denetleme Kurulları ise; kooperatiflerin en önemli organlarından birisidir.  

Bu kurulların başlıca görevleri, kooperatiflerin hedeflerine en iyi bir şekilde ve 

zamanında ulaşması için, yapılan işlemlerin; mevcut yasa, yönetmelik ve tüzüğün amir 

hükümlerine uygunluğunu araştırmak suretiyle kullanılan metotların, ortaya konulan fikirlerin 

                                                 
 
112 Özdemir Kaya, a.g.e. s.601. 
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niteliğini saptamak ve sonuçta hizmetin kalitesini belirlemek ve bunun en üst düzeye 

çıkarılmasını temin etmektir. Ayrıca denetleme kurulları ulaşılması öngörülmüş hedeflerden 

ve mevzuattan sapmalar varsa bunların meydana geliş nedenlerini ortaya çıkarmak, bu 

sapmaların düzeltilebilmesi için uygulayıcıya ve yöneticiye ışık tutacak şekilde mümkün hal 

çareleri arasında en iyi ve tutarlısını seçerek tavsiyelerde bulunmak, özet olarak kooperatifin 

kuruluş amacı ve işleyişi ile ilgili idari, mali ve teknik yönden bütün faaliyetlerini incelemek 

ve tetkik etmekle yükümlüdür.  

Denetleme kurullarının diğer bir görevi ise bu örgütleri mali yönden kontrol altında 

bulundurmaktır. Bu denetim, kooperatiflerde üye kaydıyla başlar ve yıl sonunda kar zarar 

veya faaliyet raporunun tetkikiyle son bulur. 

1.10.2. Kooperatiflerin Sona Ermesi 

1. KK. md.81'e göre Kooperatifler aşağıdaki nedenlerle sona ererler. Bunlar;  

  a. Ana sözleşme gereğince,  

  b. Genel Kurul kararıyla,  

  c. İflasın açılmasıyla,  

  d. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde,  

  e. Diğer bir kooperatif ile birleşmesi veya devir alınması suretiyle kooperatifler 

sona ererler.  

2. Tasfiye İşlemi;  

Fesihten sonra tasfiye, "Kooperatif Genel Kurulları”nca ya da talep halinde mahkeme 

kararı ile saptanacak tasfiye memurları tarafından ifa edilir. Bu şekilde tasfiye memurları 

seçilmemiş ise, tasfiye işlemi "Yönetim Kurulları”nca yapılır.  

Tasfiyede önce kooperatif borçları ödenir. Sonra pay bedelleri ortaklara iade edilir. 

Eğer geriye mal kalırsa, ana sözleşmede öngörülmüş olması şartı ile ortaklar arasında 

paylaştırılır. Bu, eşitlik ilkesidir113. 

Fakat ana sözleşmede artan malların paylaştırılması için bir hüküm yoksa 

kooperatifleşme amacına uygun olarak harcanmak üzere, “Türkiye Milli Kooperatifler 

Birliği"ne bırakılır. Böyle bir birliğin o anda mevcut olmaması halinde aynı gaye ile Ticaret 

Bakanlığı'ndaki fona yatırılır114.  

                                                 
113 Bkz., yukarıda, s.14-18. 
114 Erkman Mehmet Ali, Kooperatifçilik, Ders notları, Ankara 1978. s.34. 
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Kooperatifler kuruluşundan sona ermesine kadar Ticaret Bakanlığı'nın izin, yardım, 

teftiş ve denetimi altındadır (KK. md.86/91).  
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2. TÜKETİM KOOPERATİFLERİ 

2.1. Tüketim Kooperatiflerinin Tanımı 

Tüketim kooperatifleriyle ilgili tanımlardan belli başlıları şöyledir: 

Tüketim kooperatifleri, iyi kalitede ve uygun fiyatta çeşitli tüketim malları sağlayarak, 

üyelerinin gerçek gelirlerini arttırmak ve yaşam düzeylerini yükseltmek için kurulan 

perakendeci örgütlerdir115. 

Tüketim kooperatifi tüketicilerin özellikle de dar gelirli tüketicilerin tüketim 

maddeleri gereksinimlerini en iyi biçimde ve olabildiğince ucuza (maliyet fiyatına) sağlamak 

üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir. 

Tüketim kooperatifleri, bir kooperatifi tanımlayan belirli ulusal yasalar çerçevesinde 

tüketicilerin sahibi olduğu organizasyonlardır. Bu sahiplik özelliği, kooperatiflere bir bölgede 

oldukça demokratik bir idari yapıda faaliyet sürdürme şansını vermektedir. 

Tüketim kooperatifleri, iyi kalitede ve uygun fiyatla çeşitli tüketim maddeleri 

sağlayarak üyelerin alım gücünü arttırmak suretiyle gerçek gelirlerini ve hayat seviyelerini 

yükseltmek için kurulan perakendeci kuruluşlardır116. 

2.2. Tüketim Kooperatiflerinin Özellikleri 

Yukarıdaki tanımlara göre; ekonomik ve sosyal bir nitelik gösteren tüketim 

kooperatiflerinin özellikleri şöyle sıralanabilir:  

1. Ortakların tüketim malları ihtiyaçlarını kaliteli ve uygun fiyatlı olarak karşılamak,  

2. Dağıtımda etkin ve verimli bir rol oynayarak elde edilen ekonomik kazancın 

üyelere yansıtılarak onların satın alma gücünün daha iyi değerlendirilmesi ve böylece hayat 

seviyesinin yükseltilmesini sağlamak117. 

 

2.3. Tüketim Kooperatiflerinin Amacı ve Yararları 

Tüketim kooperatiflerinin amaçları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tüketim 

kooperatifleri için hazırladığı örnek ana sözleşmede şu şekilde sıralanmaktadır:  

                                                 
115 Helm F.C.: a.g.e.s.124 
116 Rasih Demirci, "Tüketim Kooperatifi Üzerine Düşünceler", Karınca, Temmuz 1984, s.5 
117 Özçelik Ahmet, Tüketicinin Korunmasında Temel Çözüm: Tüketim Kooperatifleri. T.K.K Yayınları 
No. 73, Ankara, 2000, s.33. 
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1. Üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve diğer satıcılardan ucuza satın alacağı tüketim 

maddelerini peşin veya kredili olarak ortaklarının yararına sunmak,  

2. Konusu ile ilgili işletmeler kurarak, ortakların ihtiyaçları için üretim ve faaliyette 

bulunmak, bu konuda kurulmuş teşebbüslere iştirak etmek,  

3. Ortakların çeşitli ihtiyaçlarından gerekli görülenleri yurt dışından ithal suretiyle 

temin etmek ve gerekli hallerde tüketim kooperatifleri üst kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

4. Kooperatif tarafından temini ve dağıtımı mümkün olmayan zorunlu ihtiyaç 

maddeleri için ortaklarına kredi vermek,  

5. Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına 

başvuruda bulunmak, borçlanmak, açılan kredilerin zamanında ve amacına uygun 

kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri almak,  

6. Diğer kooperatiflerle işbirliği yapmak, 

7. Tüketim kooperatifleri üst kuruluşlarına girmek,  

8. Ortakların sigorta ihtiyaçlarına aracı olmak,  

9. Amaçlarına uygun gördüğü gayrimenkulleri satın almak veya yaptırmak, gerekirse 

ihtiyaç fazlasını satmak,  

10. Gerektiğinde ortakları ve personeli için yardım fonları oluşturmak, konu ile ilgili 

eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faa1iyetlerde bulunmak118.  

Tüketim kooperatifleri üyelerine, ucuz mal temin etmenin yanında, maliyeti 

düşürmek, temiz ve standart mal sağlamak, her türlü hile usullerini ortadan kaldırmak ve bu 

sayede piyasada güvenle alınabilecek tüketim maddelerinin yerleşmesine sebep olmayı temel 

amaç edinmişlerdir119. 

Günümüz modern ekonomisinde genellikle üretici ile tüketici doğrudan ilişki 

kuramazlar. Onlar arasında, malı üreticiden alıp tüketiciye götüren ve bu hizmetlerini üretici 

ve tüketiciye çok yüksek bir bedelle ödeten aracılar vardır. Üretici ile tüketici arasında yer 

alan aracı sayısının artması ile tüketicinin o mala ödediği fiyatın yüksekliği arasında doğrusal 

bir ilişki vardır. Bir mal, ne kadar el değiştirirse fiyatı da o kadar yükselir. Ülkemizde 

aracılıkla ilgili diğer bir sorun da, aracıların, aracılık hizmetlerinin normal karşılığına razı 

                                                 
118 Özçelik Ahmet, Tüketicinin Korunmasında Temel Çözüm: Tüketim Kooperatifleri. T.K.K Yayınları 
No. 73, Ankara, 2000, s.35. 
119 Kooperatifler, www. sanayi.gov.tr/kooperatifler. (15 Nisan 2005) 
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olmayıp bunu, bilhassa üretici ve tüketicinin örgütlenmemiş olmasından yararlanarak, azami 

derecede yükseltmeleridir. 

Tüketicileri sömüren aracıları ortadan kaldırmak veya onların kar oranlarını asgariye 

indirebilmek için de tüketicilerin etken bir biçimde tüketim kooperatifleri ve üst örgütleri ile 

örgütlenmeleri gerekmektedir. 

Tüketim kooperatifi, sadece tüketiciye uygun fiyatla mal sağlamakla kalmaz, aynı 

zamanda satılan malların kalitesinin de iyileştirilmesine etken olur. Yaygın ve etken bir 

tüketim kooperatifi hareketi, ortadan kaldıramadığı aracıların bile kar oranlarını makul bir 

düzeye indirmelerini sağlar. 

2.4. Tüketim Kooperatiflerini Gerekli Kılan Nedenler 

Tüketicinin korunması sorununun çözümlenmesinde ilk basamak eğitimle beraber 

örgütleşmektir. Sorunun çözümü olacak araçlardan biri de tüketim kooperatifleridir. 

Sabit gelirlilerin temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri, aldıkları ücretin yüksek 

enflasyon ortamında erimemesi günümüz koşullarında güç olmaktadır. Diğer taraftan 

teknolojinin devamlı yeni ürünler arz etmesi, reklâmlar, yeni satış stratejileri, sabit gelirli 

kişileri yeni alanlara yönlendirmektedir120. 

Tüketici alım kooperatifleri iyi kalitede ve uygun fiyatta çeşitli tüketim malları 

sağlayarak, üyelerin yaşam düzeylerini yükseltmek, gelirlerini arttırmak için kurulan 

teşkilatlardır. Teknoloji ve medeniyetlerin sunduğu yeni imkânlar, mal ve hizmetlerdeki 

çeşitlilik, ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesi, tüketici konumundaki kişileri şaşkınlığa ve 

çaresizliğe uğratmıştır121. 

 

2.5. Tüketim Kooperatiflerinin Gelişimi 

Tüketim kooperatifçiliği bütün dünyada gelişmiş bulunmaktadır. Gerek gelişmiş, 

gerekse gelişmekte olan ülkelerin hepsinde tüketim kooperatiflerinin geniş oranda yer aldığı 

görülmektedir122. 

                                                 
120 Özçelik, a.g.e. s 3 
121 Özçelik, a.g.e.s. 17 
122 Polat.H., Tayanç, T.: Tüketim Kooperatifleri ve Sorunları, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını 
No.35, Ankara 1973, s.43. 
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Tüketim kooperatifçiliğinin bütün dünyada geniş oranda yer almış olmasının nedeni, 

dar gelirli tüketicilerin korunmasında bu kooperatiflerin taşıdığı önemdir, çünkü dar gelirli 

tüketici, yalnız ülkemizde değil, tüm ülkelerde nüfusun en büyük bölümünü oluşturmaktadır. 

Bu nedenle dar gelirli tüketicinin ekonomik yönden korunması sorunu son yüzyılda bütün 

ülkelerde büyük önem taşımış ve halen de taşımaktadır. 21 Aralık 1844’de İngiltere'de 28 

işçinin kurdukları ilk tüketim kooperatifi bu alanda büyük başarı göstermiştir. Geçen yüzyılın 

ortalarında İngiltere'de başlayan tüketim kooperatifçiliği hareketi, hızla bütün ülkelere 

yayılmış. Özellikle sanayileşmiş ve kentleşmiş ileri batı toplumlarında çok büyük gelişme 

olanağı bulmuştur123. 

2.5.1. Gelişmiş Ülkelerde Tüketim Kooperatifleri 

Gelişmiş ülkelerde tüketim kooperatifçiliği hareketinin faaliyet alanları çok gelişmiş 

ve hemen hemen sağlık, bankacılık, sigortacılık, tatil köyleri gibi sektörlerde de üyelerinin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik girişimler gerçekleşmiştir.  

Dış çevredeki gelişimler sonucu bütün gelişmiş ülkelerdeki kooperatifler yalnız 

ortaklara hizmet veren geleneksel kooperatif olmaktan çıkarak pazarda aktif rol oynayan 

"pazara yönelik" birer kooperatif haline gelmişlerdir124.  

Gelişmiş ülkelerdeki tüketim kooperatifçiliği hareketinin başarılı olma sebeplerini 

aşağıdaki faktörlere bağlayabiliriz: 

— Sanayileşme ve kentleşme, tüketim kooperatifçiliği hareketinin ön şartıdır ve 

hareketin tabanı işçi kesimi olmuştur,  

— Yatay ve dikey bütünleşme ve üst teşkilatlanma gerçekleştirilmiştir.  

— Kooperatifçilik hareketinin kendi kendine finanse edilebilecek bir yapıya 

kavuşması sağlanmıştır.  

— Kooperatiflerle işbirliği sağlanmıştır,  

—Ölçek ekonomisinden yararlanma gerçekleşmiştir,  

— Çağdaş yönetim ilkelerinin uygulanması başarılmıştır,  

— Kooperatifçilik eğitimi devamlı bir süreç olarak benimsenmiştir,  

— Kooperatifçilik ilkeleri eksiksiz olarak uygulanmıştır,  

                                                 
123 Mülayim, Z, G., Kooperatif Dünyası Dergisi, Sayı:233, Ekim 1989, s.3. 
124 Hüseyin Polat, "Tüketim Kooperatifleri ve Birlikleri İçin Alternatif Geliştirme Politikaları ", Türk-iş 
Kooperatifler Bürosu Tebliği, Ankara. 1986, s.2. 
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— Kooperatifler üyelere ve üye olmayanlara çağdaş anlamda hizmet verebilecek 

kapasiteye sahip olmuşlardır. 

Avrupa ülkelerinde tüketim kooperatiflerinin perakende ticaretteki payı ülkeden 

ülkeye farklıdır. EURO-COOP (Avrupa Topluluğu Tüketim Kooperatifleri Birliği)’un 

verilerine göre, tüketim kooperatiflerinin pazar payı Danimarka'da % 32, Almanya'da %10, 

Finlandiya'da %17, İngiltere'de %7,7, İtalya'da %4, Lüksemburg'da %5, Hollanda'da %1, 

İsviçre'de % 16, İsveç'te % 21’dir. Tüketim maddelerinde ise bu pay Danimarka'da %23, 

Almanya'da %3, İngiltere'de %4,4, Hollanda'da %1l, İsviçre'de %12, İsveç'te ise %16'dır. 

2.5.1.1. İngiltere’de Tüketim Kooperatifleri 

Kooperatifçilik hareketi Avrupa'da sanayi devrimi sonucunda ortaya çıkan sermaye 

birikim rejimine karşı Avrupa işçisinin ümitsizliğini ortadan kaldırmak maksadıyla kurulmuş 

oluşumlardır125. 

Dünya'da kooperatifçilik hareketinin başlangıç merkezi olan İngiltere'de ortaya çıkan 

ilk kooperatif Rochdale'lılar tarafından kurulmuş bir tüketim kooperatifidir ki bu bağlamda 

Tüketim Kooperatifçiliğinin gelişim süreci içerisinde İngiltere çok önemli bir yere sahiptir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, İngiltere' de ticari firmalarla rekabet edebilmek için 

tüketim kooperatifleri 60 bölgede birleştirilmiş ve rekabet edebilme gücü yüksek olan 

işletmeler meydana gelmiştir. Bu birleşme sonucunda en büyük gıda teşkilatı unvanını 

kazanmış bulunan kooperatifler Toptan Alım ve Üretim Teşkilatını (C.W.S.) oluşturmuştur. 

Bu kuruluşa bağlı olarak Kooperatifler Bankası, Kooperatif Sigorta Birliği, ülkede kendi 

konularında faaliyet gösteren teşkilatlar içerisinde ön sıralarda yer almaktadır126. 

2.5.1.2. Almanya’da Tüketim Kooperatifleri 

Kooperatifçilik hareketinin Almanya'da ekonomik bir hareket haline gelmesi, emekçi 

kesimin bu hareketle daha fazla ilgilenmesinden kaynaklanmaktadır. Almanya tüketim 

kooperatifçiliği tarihini incelediğimizde göze çarpan iki önemli olay mevcuttur. Bunlardan 

ilki 1894 yılında Hamburg'da Tüketim Kooperatifleri Toptancı Birliği'nin (GEG), diğeri ise 

1903 yılında Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (BDK) kurulmasıdır. Almanya'da 

tüketim kooperatifçiliği I.Dünya Savaşının patlak vermesiyle durağan bir dönem yaşadı. 

                                                 
125 Özçelik, a.g.e. s. 32. 
126 T.K.K., Md.I, s.7. 
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Savaş sonrası en verimli dönemini yaşadı. Ancak 1931 -1945 döneminde II. Dünya Savaşı'nın 

etkisiyle tüketim kooperatifleri en karanlık dönemini yaşamıştır. 1933 yılında Hitler'in 

iktidara gelmesiyle beraber kooperatifçilik hareketine sınırlamalar getirilmiştir. Almanya'da 

bu durgunluk döneminden sonra kooperatifçilik hareketinin ivme kazanması Federal Almanya 

Cumhuriyeti'nin kurulup, para reformunun yapılmasıyla başlamıştır. Bu dönemde halk tekrar 

birleşme yolunda bilinçlendirilmiştir. Savaş öncesi yıkılan düzen yeniden yapılanmış, GEG 

satın alma, ardiye, üretim işlerinin yapıldığı bir kuruluş olarak bütün kooperatiflerin müşterek 

birliği haline gelmiştir127. 

2.5.2. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tüketim Kooperatifleri 

Tüketim kooperatifçiliği gelişmekte olan ülkelerde yeterince gelişim gösterememiştir. 

Bu tür ülkelerde tüketim kooperatiflerinin sayıları yüksek olmasına rağmen sosyal ve 

ekonomik hayatta etkin bir rol oynayamamışlardır. Bunun nedenleri ise şu şekilde 

açıklanabilir; 

1. İyi kurulmuş, iyi çalışan, görgülü ve önemli ölçüde sermayesi olan 

perakendecilerden gelen rekabet, genellikle çok şiddetlidir.  

2. Perakende ticarette kar marjları çoğu kez düşük olduğundan perakende fiyatlar 

üzerinde pek oynanamaz. 

3. Üyelerin kooperatife içten bağlılığını sağlamak oldukça güçtür.  

4. Çoğu üyeler kısmen kendine yeterli yaşam düzeyinde olduklarından, üye başına 

dönen mal hacmi küçüktür.  

5. İş görenler arasında görevi kötüye kullanma ve yiyicilik oldukça yaygındır.  

6. Eğitilmiş iş görenler özellikle yönetim düzeyinde pek azdır128. 

2.5.2.1. Türkiye’de Tüketim Kooperatifleri 

1. İkinci Meşrutiyet dönemi (1912/ 13 girişimi),  

2. Mütareke dönemi (1921/22 girişimi),  

3. Cumhuriyet dönemi (1924/25’den günümüze kadar)129. 

                                                 
127 Hasselinann Ervin, Consuıner Cooperation in Germany, 1.Baskı, Hamburg, 1965, s.7. 
128 Helm F. C: Kooperatif İşletme Ekonomisi, Eskişehir, 1976 Çevr. Cemalciler 5.s.140. 
129 Polat, H., Tayanç, T, Tüketim Kooperatifleri ve Sorunları, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını 
No.35, Ankara 1973., s.45 
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Tüketim Kooperatifçiliği hareketinin Türkiye'de başlangıcı 20. yüzyıl başlarına denk 

gelmektedir. Türkiye' de ilk tüketim kooperatifi 1913 yılında İstanbul' da kurulmuş ve ömrü 6 

yıl sürmüştür130. 

Tüketim kooperatifçiliğinde ikinci deney 1921 yılında yine İstanbul'da "Memurun 

Erzak Kooperatifi" adı altında yapılmıştır. Bu kooperatifin kurucuları 18 maddelik bir 

"Nizamname" hazırlamışlardır. Bu kooperatif, İstanbul'da geçim sıkıntısı çeken memurlar için 

kurulmuş ve ilk günlerde başarılı da olmuştur. Ancak bunların faaliyetleri pek uzun 

sürmemiştir131. 

Bu girişimlerden sonra hareket bütün yurda yayılmış ve İstanbul'da 1932 ve 1942 

olmak üzere iki farklı memur kooperatifi kurulmuştur. Bunu 1933 yılında Denizli ve 

Eskişehir'de, 1934 yılında Burdur ve 1938 yılında Antalya'da kurulan kooperatifler izlemiştir.  

Türkiye'de 1925–1942 yılları arasında 12; 1948 yılında 48; 1943 yılında 24 ve 1944 

senesinde 5 tüketim kooperatifi kurulmuştur. 1950–1960 yılları arasında tüketim 

kooperatifçiliği durgun bir dönem yaşamıştır132. 

Ülkemizde bugüne dek tüketim kooperatifçiliği bir türlü gelişememiştir. Bazı 

istisnalar dışında ülkemizde halka dönük bir tüketim kooperatifçiliği henüz 

gerçekleştirilememiştir. Mevcut tüketim kooperatifleri hem ortak sayısı, hem sermaye ve hem 

de üst örgütlenme yönünden yetersiz olduklarından büyük oranda alımlarda 

bulunamamaktadır. Varolan kooperatifler sadece perakendeci, bazen de tüketim bölgesindeki 

toptancı (Orta Aracı) ile rekabet etmeye çalışmaktadırlar. Büyük aracılarda rekabette hiç bir 

rol oynanamamaktadır. Bunun nedeni ise etkin bir üst örgütlenmenin noksanlığıdır133. 

Türkiye'de var olan 2000’in üzerindeki tüketim kooperatifi henüz birim 

aşamasındadır. 1922 yılına kadar işkolu ve bölgesel düzeyde kurulmuş ve faal olan sadece 4 

tüketim kooperatifi birliği bulunmaktadır. Bunlar 1979’da Ankara'da kurulan YOL-KOOP, 

1980’de Eskişehir'de kurulan ESKOBİRLİK, 1983’de Kocaeli’nde kurulan Körfez Tükobirlik 

ile 1984’de Tokat'ta kurulan Tokat Tüketim Kooperatifleri Birliği idi. Bu arada yine tüketim 

kooperatifleri birlikleri kurulması ile birlik sayısı 8’i bulmuştur. Körfez Tükobirlik'in 

öncülüğü ile bu 8 birlik nihayet 1994 yılı Ekim ayında Merkezi Ankara'da olmak üzere bir 

"Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği" kurmuşlardır. 

                                                 
130 Özçelik, a.g.e., s.31. 
131 Polat, H., Tayanç, T., a.g.e, s.46. 
132 T.K.K, Md.I, s.8. 
133 Mülayım. Z.G, a.g.e.s.447. 
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2.5.2.2. Ukrayna’da Tüketim Kooperatifleri 

Ukrayna'da Tüketici Kooperatifi, vatandaşların ekonomik ve sosyal açılardan 

kendilerini geliştirmek için ortak ekonomik faaliyetlerde bulunmak amacıyla gönüllü olarak 

katıldıkları bir kurumdur. Herkes ticaret, mal alma, üretme ve kanunlarca yasaklanmamış 

diğer faaliyetler alanlarında iş yapabilir. Ayrıca, kırsal kesimlerin sosyal ve kültürel 

seviyesinin artmasında ve geleneksel sanat ve el islerinin gelişmesinde rol oynarken, 

uluslararası kooperatifçilik hareketine de katılır134. 

Kanunlar ve yasal düzenlemeler uyarınca, Ukrayna'daki tüketici kooperatifi 

cemiyetleri ve bunların birlikleri aşağıdakileri haklara sahiptir: 

— İhtiyaçlarını karşılamak üzere her çeşit girişim, örgüt kuruluş, alış-veriş, müzayede, 

ticari banka, finans ve kliring merkezi, sigorta şirketleri ve Ukrayna yasalarının 

öngördüğü her türlü tüzel kişilikler oluşturmak (yeniden yapılandırmak ve tasfiye 

etmek); 

— İhtiyaçlarını karşılamak üzere ticari şirketler, hisse ortaklığı şirketleri, birlikler ve 

diğer ortaklıklar kurmak veya bunlara üye olmak; 

— Devlet kuruluşları ve diğer türdeki yasal şirketlerin hisseleri ile başka hisse ve hisse 

haklarını satın almak; 

— Yasaların öngördüğü şekilde arazi kaynaklarını yönetmek ve kullanmak. 

Ukrayna tüketici kooperatifinin üretimi en yüksek seviyeye 80’li yılların sonu ve 90’lı 

yılların başında, piyasa ekonomisine doğru yavaş bir değişimin başladığı arada ulaşmıştır. 

Bunu izleyen ekonomik sistemdeki çöküş, tüketici kooperatifinin üretiminde muazzam bir 

düşüşe sebep olmuştur. Buna ek olarak, birçok kişinin kendi işlerini kurmaya karar vermesi 

de tüketici kooperatifini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Ukrayna’nın tarihindeki ilk kooperatif yapılanma olan tüketici kooperatifi bütün 

ülkeye yayılmıştır. Ancak, bölgelerin çeşitli göstergeleri farklıdır. 1 Ocak 2000 tarihine kadar, 

Ukrayna'da çok sayıda hissedar kooperatif mülkiyetinin tam ve açık şekilde temsil edilmesini 

sağlamak ve tüketici kooperatifçiliği hareketinin olasılıklarını mümkün kılmak amacıyla toplu 

kayıt yenilemelerinde bulunmuştur. 

Tüketici kooperatifi altyapı varlıklarının çoğu Ukrayna’nın kırsal bölgelerinde yer 

almaktadır ve şu günlerde ise fiyat uçurumları ve tarımın baskısı altındadır.  Şişirilmiş 

                                                 
134 Tarımsal Ekonomi ve Araştırma Ensyitüsü, Kooperatif. Eylül, 2004. S.6. 
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maliyetler sebebiyle, tüketici kooperatifi şirketleri ürün ve hizmetlerine çok yüksek fiyatlar 

koymak zorundadırlar.  Buna çözüm olarak, normal fiyatları geri getirecek ve tüketici 

kooperatif altyapısına yatırım yapmayı çekici hale getirecek bir reform hayati derecede 

gereklidir. 

Ülke piyasasının yeniden yapılandırılması ile tüketici kooperatifi dernekleri ile tarım 

topluluklarının birlikte yaptığı faaliyetler arasında derin bir ilişki vardır. Bugün en önemli 

sorun gıda piyasası için bir altyapı oluşturmaktır. Bu sürece tüketici kooperatifi birliklerini 

dâhil etmek ile toptan gıda piyasası, satış ve pazarlama şirketleri, sözleşme firmaları, alış-

veriş ve müzayede ağlarının oluşumu sağlanacaktır. Bu altyapı, şu anda bulunan tüketici 

kooperatifi kırsal ticaret ve işleme şirketleri üzerine kurulabilir. 

2.5.3. Diğer Ülkelerde Tüketim Kooperatifleri 

İskandinav ülkeleri Avrupa'da tüketim kooperatifçiliğinin en fazla gelişme gösterdiği 

ülkelerdir. Bu ülkelerden örneğin İsveç'te "Kooperativa Förbundet, KF, adlı İsveç Tüketim 

Kooperatifleri Ulusal Birliği 1899 yılında kurulmuş olup, ülkede halen büyük önem 

taşımaktadır135. 

İsveç'te bahsetmemiz gereken diğer önemli tüketim kooperatifi hareketi de 1975 

yılında otomobil sahiplerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş kooperatiftir. 

Bu kooperatif İsveç'te büyük bir rafineri de yaptırmıştır. Kooperatifin ayrıca birçok akaryakıt 

deposu, pompaları ve tankerleri vardır. 

                                                 
135 Şimşek, A. :Tüketim Kooperatifleri, Karınca Dergisi, sayı: 641., Mayıs 1990, s.17. 
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3. TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE DÜZENİ VE 

BAĞIMSIZ DENETİM 

3.1. Tüketim Kooperatiflerinde Muhasebe Düzeni 

Kooperatif işletmelerin muvaffakiyet koşullarından en önemlisi, işletme kararlarının 

isabetli bir biçimde alınmasıdır. Her hangi bir işletmenin karar alabilmesi elindeki verilere 

bağlıdır. Yapılacak hesaplarda, kullanılacak bu tür verilerin kaynağını muhasebe 

oluşturmaktadır. Genel olarak kooperatif işletmelerde muhasebe açısından görülen en önemli 

sorun kooperatifin yerleşik bir muhasebe servisinin bulunmayışıdır.136 

"Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye 

Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve zorunlu olarak tutacakları defterler Ticaret 

Bakanlığınca belirtilebilir"137. Bunlardan birincisi, kooperatif ve üst kuruluşlarının muhasebe 

usullerini belirtmektir. İkincisi ise, aynı kuruluşların tutmak zorunda oldukları defterleri 

göstermektir. Bakanlığın belirlediği muhasebe usullerine uyulması isteğe bağlı olduğu halde, 

belirlenen defterlerin tutulması zorunludur.138 

3.1.1. Tüketim Kooperatiflerinin Düzenleyecekleri Belgeler 

Kooperatiflerin yaptıkları işlemler için çeşitli belgeler düzenlenir. Muhasebe kayıtları 

da bu belgelere dayanarak tutulur. Muhasebe de her kaydın belgeye dayanması esastır.  

1. Fişler: 

Fişler üç çeşide ayrılır. Bunlar; 

— Tahsil Fişi: Tahsil fişleri, numaraları teselsül eden ve her numarası biri dip koçan 

olmak üzere ikişer nüshalı olan matbu belgelerdir. Bu belge kasaya giren paralar için 

kullanılır.  

Fiş üzerinde kooperatifin ticaret unvanı tahsil fişi olduğunu gösteren kelime, fiş 

numarası, tarih, açıklama, tahsil edilen miktar ve alacak, hesap ismi ve numarası ile yetkili 

imzalar bulunur.  

                                                 
136 Türk-İş Koop., İşçi Tüketim Kooperatiflerinin Durumu ve Sorunlarının Araştırılması, Ankara: Türk 
-İş Koop. Yayınevi, 1986, 5.33-34 
137 K.K. md.89 
138 Eriş, G., Ulusoy, Y.: Kooperatifler Kanunu ve Vergilendirme, Ankara 1990, s.783 



 59 

— Tediye Fişi: Tediye fişleri de tahsil fişleri şeklinde matbu belgelerdir. Kasadan 

çıkan paralar için kullanılır. Bu fiş üzerinde de tediye fişi olduğunu gösteren kelime, borçlu 

hesap ismi ve numarası ile yetkili imzalar bulunur.  

— Mahsup Fişi: Bu fişte yapılan işlemi açıkça belirtecek şekilde açıklama, fişin 

dayandığı belgenin cins, tarih ve numarası, borçlu ve alacaklı hesapların isim ve numaraları, 

tutarı, fişi tanzim edenin ve yetkililerin imzası bulunur.  

2. Makbuz:  

Kasaya giren paralar ile depoya giren ayniyat karşılığında verilen belgelere makbuz 

denir. Kasaya giren paralar karşılığında ve yatıranın isteği üzerine verilen kasa makbuzları iki 

nüsha olarak düzenlenir. Makbuz numaraları matbu ve müteselsil sıra numaralıdır. İlk nüsha 

ilgili kişi veya firmaya verilir. İkinci nüshası ise kooperatifte saklanır.  

3. Çek:  

Kooperatifin bankalar nezdinde açtırmış olduğu tevdiat hesaplarından veya bankalarca 

kooperatif lehine açılmış bulunan kredi dâhilinde borçlu cari hesaplardan çekilecek paralar 

için kullanılan, usulüne uygun şekilde düzenlenen matbu bir vesikadır. Çekler ilgili 

bankalardan temin edilir.  

Çek, tüketim kooperatiflerinde en çok kullanılan belgelerden biridir. Kooperatife ait 

nakit para genellikle bankada tutulduğu için çek düzenleme işlemi en çok yapılan işlemlerden 

biridir.  

4. Faturalar:  

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 

göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.  

Aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 

— Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret 

edilir. 

— Muamele tarihinden itibaren azami 7 gün içerisinde düzenlenir. 

— Faturada yazılı bilgilerin doğruluğundan satıcı sorumludur. 

— Nihai tüketici istediğinde bedeli ne olursa olsun fatura verilmesi mecburidir. 

— Fatura tanzim edilmemesi hem satıcı hem de alıcı (Nihai tüketicilerde vergi 

incelemesine yetkili olanların yapacakları tespite istinaden) nezdinde tutanakla tespit 

edilir. 
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5. Gider Pusulaları:  

Kooperatifler, kazançları götürü usulde tespit olunan meslek erbabına ve vergiden 

muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia karşılığını veya emtiayı 

satana imza ettirecekleri bir gider pusulası düzenlerler. Bu pusuların bir nüshası işi yapana 

veya emtiayı satana verilir.  

Tüketim kooperatifleri bu tür işlemler sözkonusu olduğu zaman gider pusulası 

düzenlemek zorundadır.  

6. Ücret Bordrosu:  

Kooperatifler çalışanlara ödenen ücretler için ücret bordrosu düzenlemek 

zorundadırlar. Ücret bordrosunda hizmet erbabı ile ilgili bilgiler, birim ücret, çalışma süresi 

ve ücret üzerinden yapılan kesintilerin tutarı gösterilmektedir.  

Ücretlerden yapılan vergi ve sigorta kesintileri bordroda gösterilecek ve kooperatif 

tarafından ilgili dairelere ödenecektir.  

7. Perakende Satış Vesikası 

Fatura vermek mecburiyeti olmayan satışlar için düzenlenir. Bu meyanda; nihai 

tüketici durumunda olmayan  kişilere ve 520.00YTL’yi aşan bedellere perakende satış 

vesikası düzenlenemez139. 

Perakende Satış Vesikaları deyimi; perakende satış fişlerini, makineli kasaların kayıt 

rulolarını (cihaz fişi) ve yolcu biletlerini ihtiva eder. 

Perakende Satış Fişlerinde; 

—Toplam bedelin ayrıca yazıyla belirtilmesi, 

—Rakamla yazılar toplamının çift çizgi ile kapatılması, 

— “KDV dâhildir” şerhinin bulunması, gerekir. 

8. Sevk İrsaliyesi 

01.01.1981 tarihinden itibaren V.U.K.nun “Fatura ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar” 

arasında yerini alan SEVK İRSALİYESİ, “faturanın şekli” başlıklı 230’uncu maddesinin 

5.bendinde; satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası (3239 sayılı Kanunun 

19.maddesiyle değişen ve 01.01.1986 tarihinde yürürlüğe giren şekli) ile aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir.  

                                                 
139 VUK. Md.233 
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 “Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı 

hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde 

alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta 

bulundurması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı 

veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın 

gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler 

hakkındaki fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci 

madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. Şu 

kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları 

kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış 

fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz”. 

9. Müstahsil Makbuzu 

Vergi Usul Kanununun 235. Maddesinde açıklanmıştır. “Birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan 

çiftçiler  gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini 

ödedikleri sırada bu belgeyi tanzim etmeye, satıcıya imzalatarak birini ona vermeye 

mecburdurlar.” 

 Müstahsil Makbuzunun şekil şartları da Vergi Usul Kanununun 235. Maddesinde 

açıklanmıştır. Basit usulde vergiye tabi mükelleflerce Müstahsil Makbuzu düzenlenmesi 

esnasında Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine istinaden Gelir Vergisi tevfikatı 

yapılmayacaktır140. 

3.1.2. Tüketim Kooperatiflerinde Tutulması Gereken Defterler 

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının muhasebe yönünden tutacağı defterleri üç ana 

grupta toplayabiliriz141. 

1. Kanuni defterler 

2. Diğer kanuni defterler 

3. Yardımcı defterler  

                                                 
140 www.maliye.gov.tr/vd/osmaniyevergid/giris.doc 
141 Mali Tablolar, http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/malitablo.html, 15.Nisan, 2005 
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3.1.2.1. Kanuni Defterler  

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar gereğince tutulması zorunlu 

olan defterlerdir. 

3.1.2.1.1. Yevmiye Defteri: 

Kayda geçirilmesi gereken işlemleri belgelerden çıkararak tarih ve madde tertipli 

olarak yazmaya mahsus defterdir. 

3.1.2.1.2. Defter-i Kebir (Büyük Defter): 

Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir suretle 

hesaplara dağıtan tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.  

3.1.2.1.3. Envanter-Bilanço Defteri: 

Envanter çıkarmak; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle bilanço 

yönündeki mevcutları, alacak ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak tespit etmektedir. 

Envanter defteri, işe başlama tarihinde de ve müteakiben her iş yılı sonunda çıkarılan envanter 

ve bilançoların kaydına mahsus defterdir.  

3.1.2.1.4. Günlük Kasa Defteri: 

Kooperatif işletmesinin kasa ile ilgili işlemlerinin günü gününe yazıldığı defterdir.  

3.1.2.1.5. Karar Defteri: 

Karar defteri kooperatifin yetkili organlarınca (Genel kurul ve yönetim kurulu) alınan 

kararların kaydına mahsus defterdir.  

3.1.2.1.6. Ortaklık Defteri: 

Bu defterlere; ortakların ad ve soyadları, iş ve konut adresleri, ortaklığa giriş-çıkış 

tarihleri ve çıkarılma sebepleri taahhüt ettikleri sermaye payları ile bu paylara karşılık yapılan 

tahsilât ve iadeler, ortaklığa kabul ve çıkışları ile ilgili yönetim kurulunun kararı, tarih ve 

numaraları yazılır.  
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3.1.2.2. Diğer Kanuni Defterler:  

Vergi Usul Kanunu, işletmelerin Özelliğine göre bazı ilave defterlerin tutulmasını 

gerekli kılmıştır. Şayet kooperatif sınaî bir işletme kurmuşsa "Ambar Defteri" tutulması 

gereklidir.  

3.1.2.3. Yardımcı Defterler:  

Kooperatifler ve üst kuruluşları kanunî defterlerin dışında aşağıda belirtilen yardımcı 

defterleri de tutmakla yükümlüdürler. 

— İmalat defteri, 

— Stok giriş ve çıkış defteri, 

— Sabit kıymetler ve demirbaş defteri, 

— Kıymetli evrak defteri, 

— Teftiş defteri, 

— Gelen-giderin evrak kayıt defteri. 

Bu defterler hesap dönemi itibariyle düzenli olarak tutulur. Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı'nın 26.12.1992 tarih ve 21447 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 

yayınlanan Sıra No.lu Tebliğine göre bilânço usulünde defter tutan şirketler yanında 

kooperatifler de 1.1.1994 tarihinden itibaren Tek Düzen Muhasebe Sistemine geçmişlerdir.  

3.1.3. Tasdiki Gereken Defterler  

Yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri ve bilanço defteri, kasa defteri, 

ortaklık defteri ve karar defterlerinin, kullanılmaya başlanılmadan önce notere tasdik 

ettirilmesi gerekir. 

Kooperatif ve üst kuruluşlar tutmaya mecbur oldukları diğer defterlerle tutmak 

istedikleri defterlerin her birinin nev'i ve mahiyetleriyle sayfa sayılarını gösteren iki nüsha 

beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur.  

Yevmiye ve envanter defteri ile V.U.K.'na göre tutulması mecburi olan diğer defterleri ertesi 

yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, özel hesap dönemi uygulayanlar yeni dönemin 

başlangıcı olan ay içinde tasdiki yeniletmeye mecburdur.  
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3.1.4. Defterler Ve İspat Edici Evrakların Saklanma Süresi  

Türk Ticaret Kanununa göre defterlerin son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye 

kadar saklanması mecburidir. 

Kooperatiflerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, 

fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kâğıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı 

mektup, yazı ve telgraf kopyalarını ve sözleşmeleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat 

senetleri ve mahkeme ilanları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları 

mecburidir. 

3.1.5. Mali Tablolar 

Mali Tablo kavramını daha açık bir şekilde ortaya koyabilmek için muhasebenin 

tanımını bilmek gerekir. Muhasebe, "Mali karaktere sahip olayları para birimi ile ifade ederek 

sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan ve bu raporları yorumlayan bir mali sanat" 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkıldığında, muhasebenin yerine getirdiği 

raporlama işlevi "Mali Tablo" kavramını doğurmaktadır. Buna göre mali tablolar, muhasebe 

sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri 

kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup şirketlerin mali yapıları hakkında 

bilgi vermektedirler142. 

Mali tabloların amacı; kooperatiflerin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit 

akışı hakkındaki bilgileri tüm ilgili kişilere sunmak ve yönetimin emrine verilen kaynakların 

nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını belirlemektir.  

Mali tablolar, standardize edilmiş kalıplarda bilgiler içerecek şekilde hazırlanan 

tablolardır. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için oluşturulmakta olan Mali 

tabloların standardize bir düzende olmasının başlıca nedeni, Mali tablolarda yer alan bilgilerin 

karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesini ve zamanında 

düzenlenmesini sağlamak ve bu tablolara anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, 

karşılaştırılabilir olma özelliğini kazandırmaktır.  

Mali tablolar bir finansal raporlama yöntemi olarak tanımlamak da mümkündür. Bu 

tablolar; biri kooperatifin varlık, gelir ve/veya alacaklarını gösteren; diğeri ise kooperatifin 

kaynak, gider ve/veya borçlarını gösteren iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Her iki kısımda yer 

alan değerler Mali tablolarda belli gruplandırmalar dâhilinde yer almaktadır. Bu gruplandırma 
                                                 

142 Mali Tablolar, http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/malitablo.html, 15.Nisan, 2005 
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işlemi belli standartlara göre oluşturulabileceği gibi; kooperatifin amaç, ihtiyaç ve/veya 

politikalarına göre pek çok farklı (subjektif) şekilde de oluşturulabilmektedir. Mali tablolar 

belli çatılar altında yapılandırılmakta olup; tablolarda yer alan her bir madde, kalem olarak 

adlandırılmaktadır. Bu kalemler; ana kalemler, alt kalemler ve detay kalemler olarak çeşitli 

gruplara ayrılmaktadır. Buna göre tabloları oluşturan esas başlıklara ana kalem denilmekte ve 

her bir ana kalem kendisiyle ilgili alt kalemleri ve detay kalemleri bünyesinde 

barındırmaktadır (dönen varlıklar, duran varlıklar, özsermaye vb. kalemler ana kalemlerdir). 

Alt kalemler, ana kalemlerin altında yer alan, ana kalemin içindeki değerlerin dağılımını 

gösteren ve detay kalemleri de bünyesinde bulunduran kalemlerdir (menkul kıymetler, hazır 

değerler, uzun vadeli alacaklar vb. kalemler alt kalemlerdir). Detay kalemler ise alt kalemlerin 

altında yer alan ve alt kalemlerde yer alan değerlerin dağılımını gösteren kalemlerdir (kasa, 

bankalar, alacak senetleri vb. kalemler detay kalemlerdir). 

Mali tabloların sahip olduğu bu yapı, kooperatifler hakkında yapılmak istenen çeşitli 

analizlerde kolaylık sağlamaktadır. Bu analizler; tek bir kooperatifin zaman serisi içindeki 

karşılaştırmaları olabileceği gibi, kooperatiflerarası karşılaştırmalar da sözkonusu 

olabilmektedir.  Kooperatif işletmesinde kullanılan mali tablolar hakkında geniş bilgi aşağıda 

verilecektir. Bu tablolar bilânço ve gelir/gider tablolarıdır. 

3.1.5.1. Bilânço 

Bilânço, bir kooperatifin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların 

sağlanmış olduğu kaynakları gösteren bir mali tablodur143. 

Bilânçolar, kooperatiflerin belirli tarihlerde (bu tarihler genellikle 31 Mart, 30 

Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık olmakta; ancak yabancı ülkelerle kurulan ortaklıklar gibi özel 

mevzuatların sözkonusu olduğu durumlarda bu tarihler değişebilmektedir) hazırlamakla ve 

yayınlamakla yükümlü oldukları, hazırlandığı tarih itibariyle kooperatiflerin bir portresini 

çizerek mali yapısı hakkında bilgi vermekte olan tablolardır. Bilânçolar, kooperatiflerin belli 

bir dönemdeki performanslarından ziyade, belli bir tarihteki durumları hakkında bilgi 

vermekte ve kooperatiflerden topluma bilgi akışında önemli bir işleve sahip olmaktadır144.  

Kooperatiflerin her hareketi bilânçolara işlenmekte ve bu durum da aktif ve pasifteki 

kalemlerde sürekli değişiklikler yaratmaktadır. Bu sebeple bilânçolar kooperatiflerin sadece 

                                                 
143 Mali Tablolar, http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/malitablo.html, 15.Nisan, 2005 
144 Mali Tablolar, http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/malitablo.html, 15.Nisan, 2005 
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belirli bir andaki durumunu ifade eden tablolar olup bir şirketin mali durumunun belirli bir 

zamanda çekilmiş resmine benzemektedir. Bilânçolarda temel eşitlik veya ana denklem şu 

şekildedir:   

Varlıklar (Aktifler) = Borçlar + Öz Sermaye  

Bilânçolarda iki kısım vardır. Bunlar; kooperatiflerin sahip olduğu tüm "Varlıklar ve 

Hakettikleri Tutarlar"ın kaydedildiği aktifler kısmı (bilânçonun sol tarafı) ile kooperatiflerin 

sağlamış oldukları "Kaynaklar"ın kaydedildiği pasifler kısmıdır (bilânçonun sağ tarafı). 

Kooperatiflerin alacakları bilânçonun aktif kısmında yer alırken; borçları pasif kısmına 

kaydedilmektedir.  

3.1.5.1.1. Aktifler 

Aktifler kısmında kooperatiflerin sahip oldukları para, menkul, gayrimenkul, stoklar, 

iştirakler, telif hakları, her türlü alacaklar gibi varlıkları ve hakettikleri alacakları kayıtlıdır. 

Aktif kalemler, bilançonun sol tarafında likidite niteliklerine göre, en likit kalem en üstte 

olmak üzere aşağıya doğru sıralanırlar. Aktiflerin ilk kısmını oluşturan Dönen Varlıklar (Cari 

Varlıklar), nitelikleri gereği likit aktifler olarak kabul edilmekte; burada kayıtlı olan 

kalemlerin bir yıl içerisinde likit’e dönüşeceği öngörülmektedir. Bir yıl içerisinde likite 

dönüşmeyeceği düşünülen ve aktiflerin ikinci kısmını oluşturan Duran Varlıklar ise (Sabit 

Varlıklar), kooperatiflerin uzun vadeli olarak ellerinde bulundurmak amacıyla sahip oldukları 

varlıkları kapsamaktadır.  

Burada önemli olan bir nokta da, dönen varlıklar grubuna dâhil edilecek ekonomik 

varlıklar saptanırken, varlığın niteliği kadar kooperatiflerin özelliği ve kooperatif 

yöneticilerinin bu varlıkları kullanış amaçlarının da gözönünde tutulması gerekliliğidir. 

Örneğin, bina inşaat ve satışı ile uğraşan bir kooperatifin bilânço gününde elinde mevcut inşa 

edilmekte olan veya inşaatı tamamlanmış binalar, bu kooperatif için dönen varlık niteliğinde 

olacağı halde; bir sanayi işletmesinin faaliyetinde kullandığı binalar, o işletme için duran 

varlık niteliğinde olacaktır.  

Kooperatiflerin sahip olduğu varlıklar, öz ve yabancı kaynaklarla elde edilmektedir. 

Böylece aktif toplamından yabancı kaynakların çıkarılmasıyla öz kaynaklarla sağlanan toplam 

varlıkların miktarı, diğer bir ifadeyle kooperatiflerin özsermayesi hesaplanabilmektedir.  
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3.1.5.1.2. Pasifler 

Pasifler kısmında ise kooperatifler açısından kaynak niteliğindeki tüm tutarlar 

kaydedilmektedir. Kısa vadeli ticari borçlar, banka kredileri, ödeme gününe kadar vergi 

karşılıkları, çalışan personel için ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılıkları, ödenmiş sermaye, 

geçmiş yıl karları (yedekler) ile cari dönem karı kaynak niteliğindeki başlıca kalemlerdir. 

Aktiflere benzer olarak pasif kalemleri de en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa 

(en likit kalem en üstte olmak üzere) doğru sıralanırlar. Pasiflerdeki en likit kalem grubunun 

Kısa Vadeli Borçlar (KVB) olduğu öngörülmektedir. KVB’lar, kooperatiflerin üçüncü 

şahıslara "bir" yıl içerisinde ödemekle yükümlü olduğu mali ve ticari borçları ile vergi 

karşılıklarını kapsamaktadır. KVB’a göre daha uzun vadeli olan ve daha az likit kaynakları 

oluşturan Uzun Vadeli Borçlar (UVB), kooperatiflerin üçüncü şahıslara bir yıldan uzun bir 

süre içerisinde ödemekle yükümlü olduğu mali ve ticari borçları ile vergi karşılıklarını 

kapsamaktadır. Özsermaye ise ortakların kooperatiflerdeki toplam paylarını ifade etmekte ve 

kooperatiflerin en uzun vadeli kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, hem 

başlangıçta sonradan sahip veya ortaklar tarafından kooperatife konan sermayeyi hem de 

karların işletme bünyesinde bırakılması suretiyle sağlanan kaynakları (oto-finansmanı) 

kapsar.  

Kooperatifin bilânçosunda aktiflerin ve pasiflerin toplamı bir birine eşittir. Konuya 

matematiksel olarak yaklaşırsak, edinilen kaynaklarla yapılan yatırımların, kayıtlara girdiği 

sıradaki değerleri eşit olmak zorundadır. Bu sebeple herhangi bir hareket muhasebe kayıtları 

sırasında bilânçoya aktif ve pasif kısımlarına ayrı ayrı, yani çift taraflı olarak 

kaydedilmektedir. Firmanın sürekli gerçekleştirdiği işlemler varlıklarında, borçlarında ve öz 

sermayesinde devamlı değişiklilikler doğurmakta; ancak doğru ve usulüne uygun bir şekilde 

kaydedildiği sürece denklemin eşitliğini bozabilecek herhangi bir durum sözkonusu 

olmamaktadır. Bununla beraber hiçbir kooperatif sağlamış olduğu kaynaklardan daha fazla 

varlık edinemeyeceğinden dolayı, aktifler ile pasiflerin eşitliği bozulamamaktadır. 

3.1.5.2. Gelir-Gider Tablosu 

Kar-zarar tablosu diye de adlandırılan gelir-gider tablosu, kooperatiflerin belli bir 

dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve 

bunların sonucunda kooperatiflerin elde ettiği dönem net karını veya uğradığı dönem net 

zararını topluca gösteren bir muhasebe raporudur.  
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Diğer bir ifade ile gelir-gider tablosu, bir kooperatifin herhangi bir dönemdeki 

faaliyetlerini cirosundan yola çıkarak açıklayan, çeşitli gelir ve giderlerini eklemek veya 

çıkarmak yoluyla net karının hesaplanmasını sağlayan, standartlaştırılmış ve SPK 

mevzuatlarına göre hazırlanan bir tablo olup; kooperatifin ilgili dönemdeki faaliyetlerinin 

neticesini öğrenmemizi ve performansı hakkında bilgilenmemizi sağlayan finansal bir 

rapordur145.  

31 Mart itibarıyla hazırlanan gelir-gider tabloları yılın ilk üç aylık faaliyet sonuçlarını;  

30 Haziran itibarıyla hazırlanan gelir-gider tabloları yılın ilk yarısının faaliyet 

sonuçlarını;  

30 Eylül itibarıyla hazırlanan gelir-gider tabloları yılın ilk dokuz aylık faaliyetlerinin 

sonuçlarını ve;  

31 Aralık itibariyle hazırlanan gelir-gider tabloları yılın tümündeki faaliyetlerinin 

sonuçlarını göstermektedir.  

Gelir-gider tabloları kooperatif yöneticilerine, ortaklara, yatırımcılara kooperatiflerin 

karlılık oranının belirlenmesi ve gelişmesinin değerlemesinin yapılması; önceden saptanan 

amaçlara kooperatiflerin ne denli ulaştığının ve yöneticilerinin pay sahipleri ile aralarında var 

olan temsil ilişkisinin ortaya çıkardığı yükümlülüklere uyma derecesinin saptanması; 

yönetimin başarı derecesinin ve etkinliğinin ölçülmesi; kooperatifin izleyeceği yatırım, kar, 

pazarlama, üretim, finansman, personel ve diğer konulardaki politikaların belirlenmesi; 

kooperatifin ekonomik istikrarının ve zayıf yönlerinin saptanması ile kar ödeme kapasitesinin 

öngörülmesi ve ekonomik yönden karşılaştırmalar yapılabilmesi gibi pek çok olanaklar 

sağlamaktadır. Ancak tablonun bu olanakları sağlayabilmesi için belirli bir biçime göre 

hazırlanması ve içerdiği bilgilerin analize olanak verecek biçimde ihtiyaca uygun, 

anlaşılabilir, güvenilir, tam, tarafsız, zamanlı ve karşılaştırılabilir olması gerekmektedir.  

Gelir-gider tabloları standartlaştırılmış tablolar olduklarından gelir ve giderler 

niteliklerine göre biraraya toplanmışlardır. Gelir-gider tablosunda sınıflandırılmış olan gelir 

ve giderler, kooperatiflerin faaliyetleri ile en çok ilgili olanlardan başlayarak daha az ilgili 

olanlara doğru devam etmektedir. Bu tablonun gelirler sağda, giderler solda olmak üzere bir 

ayırım yapılarak oluşturulması mümkün olduğu gibi (hesap tipi gelir-gider tabloları); verilerin 

karar vermede baz alacak şekilde karların oluşumunu gösterecek biçimde gelir ve gider 

                                                 
145 Mali Tablolar, http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/malitablo.html, 15.Nisan, 2005 
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unsurları gruplandırılarak verilmesi de sözkonusu olabilmektedir (rapor tipi gelir-gider 

tablosu).  

Bilânço ve gelir-gider tabloları düzenlenirken muhasebe açısından en çok dikkat 

edilmesi gereken husus, mali tabloların hazırlandığı tarihte kooperatifler hakkında en doğru 

şekilde durumu yansıtması gereğidir. Tek Düzen Hesap Cetveline göre hazırlanmakta olan bu 

tablolar ile ilgili olarak SPK’nın ve Maliye Bakanlığı’nın farklı yaklaşımları olabilmektedir. 

Her iki kurum da yukarıda bahsedilen husus konusunda titiz olmalarına rağmen, Maliye 

Bakanlığı bu husus ile çelişebilen bazı yasal mevzuatları uygulamak zorunda kalmaktadır. 

Kooperatifler genellikle bu farklılıklardan dolayı biri SPK, biri Maliye Bakanlığı için olmak 

üzere iki farklı Bilânço ve gelir-gider tablosu hazırlayabilmektedir. Düzenlenen bu iki farklı 

bilânço ve gelir-gider tablosunda "Stok Değerleme Yöntemleri" veya "Amortisman Ayırma 

Yöntemleri" farklılık arzedebilmektedir146. 

3.2. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Bağımsız Denetim 

3.2.1. Denetim Kavramı 

Güvenli bilgiye gereksinim, muhasebe ve denetim hizmetlerine talebi doğurmuştur. 

Güvenilir olmayan bilgileri sağlıklı karar verilemeyeceğinden, bu riskin azaltılması 

gerekmektedir. Bu neden ile işletmeden yansıyan bilgilerin yayınlanmadan önce güvenilir bir 

kişi tarafından onaylanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu gerçek “Denetim” olgusunu ortaya 

çıkarmıştır. Bunu sonucu bilgiler bir denetçi tarafından doğru ve dürüst olup olmadıkları 

yönünde onaylanmaktadır. 

Denetim (Denetleme), her alanda her iş için kullanılan derin ve geniş anlamlı bir 

sözcüktür; bütünleyici ve güven verici bir anlamı vardır; eğitimin ve öğretimin denetiminden; 

iktisadi yaşamın denetiminden, verginin denetiminden, sağlık işlerinin denetiminden, 

güvenliğin denetiminden, bankacılık ve sigortacılığın denetiminden kısaca akla gelen her işin 

ve her şeyin denetiminden söz edilebilir147. 

                                                 
146Mali Tablolar, http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/malitablo.html, 15.Niwan, 2005 
147 Mehmet Yazıcı, Kurumsal Muhasebe Denetimi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, 2003, 
s.89 
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Genel anlamda denetim, bir işin olması gerekene uygun, doğru yapılıp yapılmadığını, 

o işin dayanaklarıyla kanıtlarını karşılaştırıp ölçümleyerek gözden geçirme, anlama, dinleme, 

bakma, gözetme, araştırma, inceleme, değerleme ve ortaya koyma eylemidir148 

Teknik ve ekonomik gelişmeye paralel olarak işlemlerin muhasebeleştirilmesi güç ve 

karmaşık bir durum almıştır. Bu nedenle çeşitli tahsilât ve ödemeleri denetlemek biçimindeki 

muhasebe denetimi bu anlamından sıyrılarak günümüzde yüksek düzeyde bilgi ve tecrübe 

gerektiren bir uzmanlık dalı olmuştur149. 

Ayrıca denetim kavramı, Denetim Standartları Komitesi'nce aşağıdaki gibi ortaya 

konulmaktadır.  Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış 

ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla 

tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir150. 

Muhasebe denetimi kavramının geleneksel değerlendirmesi aşağıdaki gibidir. 

Muhasebe denetimi, muhasebenin bir dalı değildir; muhasebe ve diğer işlemlerin 

sonuçlarına ve verilerine dayanan bağımsız bir disiplindir. Muhasebe denetimi, ticari ve 

mali verilerle ilgilenmez, zira bu, muhasebenin konusuna girer. Denetim, yönetimin mali 

işlemleri değerlendirmesinde ve yorumlamasındaki olumlu ve olumsuz yönleri belirler. 

Geleneksel olarak muhasebe denetimi, yönetim tarafından hazırlanan mali tabloların 

objektif incelenmesi anlamına gelen bir tür onay fonksiyonudur151. 

3.2.1.1. Denetimin Tanımı 

Muhasebe denetimi; Bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden 

belirlenmiş ölçülerle olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor 

düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve 

değerlendirme sürecidir152. 

Muhasebe denetiminin diğer bir tanıtımı da şöyledir: ekonomik faaliyet ve olaylarla 

ilgili savların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi 

                                                 
148 Türedin Hasan, Denetim, Trabzon: Celepler Matbaacılık, 2001, s.1 
149 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 3.Baskı, İstanbul: Alfa Kitabevi, 2000, s.23 
150 AICPA, What are the recommended areas of study to became a CPA. www.aicpa.org. 
(5.Nisan 2006), s.3 
151 Holmes, Arthur W. ; Owermyer, Wayne S. : Muhasebe Denetimi: Auditing Standartları ve 
Yöntemleri, Çeviri: Oğuz Göktürk, Bilimsel Yayınlar Derneği Yayını, Yayın No:5, 8.Baskı 
C.1, 1975, s.1. 
152 Nejat Nejat Bozkurt, a.g.e. s.23. 
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duyanlara bildirmek amacıyla tarafsız kanıt toplayan ve bu kanıtları değerlendiren sistematik 

bir süreçtir153 

3.2.1.2. Denetimin Özellikleri  

Denetim bir karşılaştırma sürecidir. Denetim süreci dinamik bir faaliyet olup en 

önemli özelliği sistematik bir süreç izlemesidir.  

Denetimin amacı, rakamlar ile ifade edilebilen bilgiler ile önceden tespit edilmiş 

kıstaslar arasındaki uyum derecesini belirlemektir. Denetim yapabilmek için önce rakamlarla 

ifade edilebilen bilgileri elde etmek gerekir. Bu bilgiler; kayıtlar, tablolar, tutarlar vb. olabilir. 

Karşılaştırma kıstasları ise genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, yasa ve yönetmelikler, 

sözleşme şartları olabilir. 

Denetim belli bir ekonomik birime ait bilgileri kapsar. Denetimin kapsamı belli bir 

ekonomik birim veya dönem ile sınırlandırılır. Çoğu kez ekonomik birim, devlet, ortaklıklar, 

kişisel firmalar gibi tüzel kişiler olabilir. Fakat bu denetim türlerinde denetim kapsamı, bir 

işletmenin bir bölümü, bir kısmı hatta işletmede çalışan bir kişi ile sınırlandırılabilir. 

Denetimin kapsadığı dönem genellikle bir yıldır. Fakat günümüzde bir aylık, üç aylık, altı 

aylık dönemler itibariyle denetim yapılması olağandır. Bazı durumlarda birkaç yıl hatta 

işletmenin tüm ömrü denetim konusu yapılabilir154.  

Denetim delil toplama ve değerleme sürecidir. Denetim amaçlarına ulaşmak için, 

denetçinin kullandığı her türlü bilgiye denetim delili denir. Denetim delilleri, denetlenen 

işletmenin personelinin veya üçüncü kişilerin yazılı ve sözlü bildirimleri, denetçinin 

gözlemleri vb. çok çeşitli biçimlerde olabilir. Denetim amaçlarına ulaşabilmek için denetçi 

yeterli miktar ve kalitede delil toplamak zorundadır. Çeşitli denetim prosedürleri yardımıyla 

toplanan bu kanıtlar, denetçi tarafından değerlendirilerek sonuçta bir denetim görüşü 

oluşturmaktadır. Denetim uygulamasında temel yapıyı oluşturan esas bu süreçtir155. 

Denetim uzman ve bağımsız bir kişi tarafından yapılır. Denetim yapacak kişi 

rakamlara ifade edilebilecek bilgileri ve bunların karşılaştırılacağı kıstasları çok iyi bilmelidir. 

Denetim süreci boyunca yeterli miktar ve kalitede delil toplayabilmeli ve bir kanaat 

                                                 
153 Auditing Concepts Committee (Denetim Kavramları Komitesi), "Report of the Commitee on Basic 
Auditing Concepts , The Accountiıng Reviıew, http://www.csun.edu/~vcact02q/CHEN1.PPT (Erışım: 
12.Eylül.2003) 
154 Gürbüz Hasan, a.g.e. s. 6 
155 Nejat Bozkurt, a.g.e. s. 24. 
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oluşturabilmelidir. Bu nedenle denetçi, yüksek düzeyde mesleki bilgi ve tecrübeye sahip bir 

uzman olmalıdır. Denetçi ayrıca bağımsız bir kişi olmalıdır. Belge toplarken ve bir kanaat 

oluştururken taraflı davranan bir uzmana pek güvenilmez. Bağımsızlık mutlak anlamlı bir 

kavram değildir. Denetim ortamına ve kişilere göre değişir156. 

Her denetim çalışmasının sonucunda bir rapor düzenlenir. Denetçi oluşturduğu görüşü 

ayrıntılı olarak düzenleyeceği bir denetim raporu ile işletme ilgililerine bildirir. Genelde yazılı 

biçimde düzenlenen denetim raporu denetim türüne ve yararlananların niteliğine göre çeşitli 

biçimlerde olabilmektedir. 

Denetçi raporunda yaptığı incelemenin sonucuna dayanarak denetlenen işletmenin 

yönetimi tarafından sunulan finansal tabloların, işletmenin finansal durumunu ve faaliyet 

sonuçlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve düzenlilik açısından doğru ve dürüst bir 

şekilde, açıkça ve oldukça güvenilir bir biçimde yansıttığı hususundaki görüşünü açıklar157. 

3.2.1.3. Denetimin Amacı 

Finansal tabloların bağımsız denetçi tarafından incelenmesinin amacı, genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak finansal durumun, faaliyetlerin sonuçlarının ve 

mali durumundaki değişmelerin, finansal tablolar tarafından doğru bir şekilde yansıtıldığına 

dair bir görüşün oluşturulmasıdır158. 

Pratikte denetçiler, maddilik standardını karşılamayan zaafların iç muhasebe 

kontrollerindeki zayıflıkları içeren bir mektup verirler. İç kontrollerin iyileştirilmesine dair 

öneriler de bu mektup içinde yer alır. Mektup yazılı bir belgedir. Yönetim mektubu veya iç 

kontrol mektubu olarak bilinen bu belge sonuçlandırılmadan önce, kuruluşun yönetimiyle 

birlikte içeriğinin gözden geçirilmesi adettir. Yönetim mektubu, müşteriye bir hizmet olarak 

sunulur, önemli bir yan üründür ya da denetlemenin ikinci temel amacıdır. Denetleme yapmak 

aynı zamanda denetçiye müşterinin işi ve mali faaliyetleri hakkında esaslı bir bilgi verir. Bu 

bilgi özellikle denetçiye, vergi planlamasına ilişkin öneriler ve finansal tablolar hususunda 

alternatif politika tavsiyeleri gibi denetlemeyle değil muhasebeyle ilgili diğer hizmetleri de 

sunma olanağı sağlar159. 

Denetimin diğer amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: 

                                                 
156 Gürbüz Hasan, a.g.e.s. 7. 
157 Güredin Ersin, Denetim, Muhasebe Enstitüsü Yayın NO:57, İstanbul: 1998, s. 6 
158 Ahmet Ünaydın, Bağımsız Denetim ve Devlet, Para ve Sermaye Piyasası, Şubat 1990 
159 Dr. Aslan Yüzgün, Genel Denetim Yaklaşımı, Dünya Yayınları, 1984, s.21. 
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1. Denetimi yapılan kurum ve işletmeye alacağı ve vereceği olan üçüncü kişilerin hak 

ve yararlarını korumak, 

2. Sosyal sigorta ve benzer kamu kurumlarına hak ve yararlarını korumak, 

3. Doğal ortak olan ve kendi koyduğu yasalarla payını alan devletin hak ve yararlarını 

korumak, 

4. Halkın ve tüketicilerin hak ve yararlarını korumak, 

5. Sahip ortak ve paydaşlarının hak ve yararlarını korumak. 

3.2.2. Muhasebe Denetiminin Türleri 

3.2.2.1. Amaçlarına Göre Denetim Türleri 

Muhasebe denetimi çeşitli amaçlara ulaşmak için yapılabilir. Bu denetim türleri 

aşağıda kısaca ele alınmıştır. 

3.2.2.1.1. Mali Tablolar Denetimi 

Bu denetim türünde, bir işletmeye ait mali tabloların, ait oldukları işletmenin mali 

durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve 

yasal hükümlere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkında bir kanaate ulaşmaktır160. 

Mali tabloların gerçek durumu yansıtması sadece, ekonomik olaylar sonucu oluşan 

rakamsal bilgilerin gerçek değerleriyle yansıtılması anlamına gelmez. Hazırlanan mali 

tabloların, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ( G.K.G.M.İ.), mali tablolar ilkeleri ve yasal 

düzenlemelere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının tespiti sürecini de kapsar161. 

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlanması gereken ve 

denetim kapsamına giren finansal tablolar: bilânço, gelir tablosu, dağıtılmayan karlar 

tablosudur162. 

3.2.2.1.2. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetiminde amaç, belli bir otoritenin koyduğu ilke ve standartlara, 

denetimi yapılan kuruluşta uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Örneğin, özel bir şirkette 

                                                 
160 Güredin Ersin, a.g.e. s.14 
161 Güredin Ersin, a.g.e. s.25 
162 Güredin Ersin, a.g.e. s.14 
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denetim, muhasebe uygulamalarının şirketin tepe yönetimi tarafından ortaya konulan ilkelere 

ya da yazılı belgelere uyup uymadığının incelenmesi amacı ile istenebilir. Bu tip ilke ve 

yöntemlerde aranılan uygunluk denetimi, maaş ve işçilik politikalarına uygunluğun ya da 

banka ilişkilerinden doğan yasal zorunluluklara uygunluğun aranması da olabilir. Bu tür 

denetim çalışmaları genellikle işletme içi denetçilerce yürütülür163.  

Uygunluk denetiminde raporlar genellikle şirketin tepe yönetimine verilir. Değişik 

amaçlı geniş kullanıcı grubu yerine özel amaçlı tek tip kullanıcıya hitap eden bu raporlarda 

belirlenen ilkelere uyulup uyulmadığı konusunda denetim yapıldıktan sonra görüş bildirilir164. 

Sayıştay denetçileri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının mali işlemlerinin ilgili 

mevzuata uygunluğunun araştırılması da uygunluk denetimi kapsamına girer. 

Uygunluk denetimiyle ilgili örnek vermek gerekirse ABD'deki Single Audit Act of 

1984 ve Office of Management an Budget (OMB) Circular A–133 yasaları uyarınca, federal 

hükümetten finansal yardım alan eyalet ve yerel hükümet kurumları ve kar amacı gütmeyen 

kuruluşların uygunluk denetimi yaptırmaları zorunludur. Denetimin amacı, alınan finansal 

yardımın mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak harcanıp harcanmadığının tespitidir165. 

Uygunluk denetiminde ele alınacak kıstaslar aşağıdaki gibi sıralanabilir166. 

— Anasözleşme hükümleri,  

— Yönetim tarafından belirlenen veya kabul edilen iş ve işlem prosedürleri,  

— Yönetim tarafından belirlenen yönergeler,  

— Yönetim tarafından alınan özel ya da genel amaçlı kararlar,  

— Teknik düzenlemeler,  

— Yasal düzenlemeler, 

— İşletme politikaları. 

3.2.2.1.3. Faaliyet Denetimi 

İşletmenin faaliyetlerinde genel olarak etken ve etkin çalışıp çalışmadığını ortaya 

koymayı amaçlayan bir denetim türüdür. Etkenlik; işletmenin amaçlarına ulaşmada 

kaynakları verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçme görevini yerine getirmektedir. Bu tür 

                                                 
163 Güredin Ersin, a.g.e. s.12 
164 Stettler, H. F., “Auditing Principles, A Systems Based Approach", 1982, s.81. 
165 Whittington ve Pany, Principtes of Auditing and Other Assurance Services, ABD: McGraw Hill, 
13.Baskı, 2001, s.l. 
166 Özer, Mevlüt: Denetim. Özkan Matbaacılık, Ankara 1997, sayfa: 70. 



 75 

denetimlerin sonucunda durumun belirlenip, işletme yönetimine önerilerde bulunma işlevi 

vardır. Bu yönüyle faaliyet denetimi bir danışmanlık hizmeti olarak ta kabul edilmektedir. 

Faaliyet denetimi salt muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer işlevlerini de 

içermektedir. Bu nedenle uygulama alanı oldukça geniştir. Faaliyet denetiminin inceleme 

alanına işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem 

faaliyetleri girebilmektedir. Bu nedenle faaliyet denetimin uygulanması diğer denetim 

türlerine göre daha karmaşıktır167.  

Kurumların yeniden yapılanmaları ve küçülmeleri ile birlikte işletmelerin çeşitli 

bölümleri farklı şekillerde değer kazanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, ABD'deki Genel 

Muhasebe Kurumu (General Accounting Office- G.A.O) hükümet programlarındaki faaliyet 

denetimlerine rehberlik etmektedir168. 

3.2.2.1.4. Özel Amaçlı Dar Kapsamlı Denetim 

Önceden belirlenmiş özel bir amaç doğrultusunda istenilen her konuda denetim 

yapılabilir. Bazı özel amaçlı denetim çeşitleri bir defaya mahsus olarak, bazı çeşitleri de 

sürekli olarak yapılabilir. 

Daha dar kapsamlı olan bu tür denetim finansal tabloların bir bölümünü, örneğin 

sadece dönen ya da sadece duran varlıkların denetiminin derinlemesine incelenmesini 

içerebilir. 

Başlıca özel amaçlı denetim türleri aşağıda gösterilmiştir169: 

— Bir işletmeye ortak olmadan önce yaptırılan incelemeler,  

— Satın alma ve birleşmelerden önce yapılan incelemeler,  

— Kredi açmadan önce yapılan incelemeler,  

— Hisse senedi ve tahvillere yatırım yapmadan önce yapılan inceleme,  

— Bir yolsuzluğun veya ihmalin araştırılması,  

— Vergi incelemeleri,  

— Kamusal örgütlerce yapılan teftiş ve incelemeler, 

— Mahkemelerce yaptırılan özel incelemeler. 

                                                 
167 Nejat Bozkurt, a.g.e. s.29 
168 William F. Messier, JR, Auditing, A Systematic Approach, ABD: McGraw Hill, 1997, s.12 
169 Gürbüz Hasan, a.g.e. s.14 
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3.2.2.2. Kapsamına Göre Denetim Türleri 

3.2.2.2.1. Genel Denetim 

Genel denetim, her türlü kayıt ve işlemlerle muhasebe çalışmalarının tümünü 

kapsayan denetim çalışmalarıdır170. Bu işletmede yapılan muhasebe çalışmaları, bilânço ve 

gelir tablolarında özetlenir. Bu nedenle mali tabloların denetimi, bir anlamda genel 

denetimdir.  

3.2.2.2.2. Özel Denetim 

Muhasebenin belli bir konusunda yapılan ve sadece bu konuda bir kanaat açıklamayı 

amaçlayan denetim çalışmasıdır.  Bu tür sınırlandırılmış denetim çalışmalarına" özel 

amaçlı denetim" de denilebilir171. 

3.2.2.3. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri 

3.2.2.3.1.  Devamlı Denetim 

Denetlenen işletmenin muhasebe çalışmalarının yıl boyunca incelenmesi ve gerekli 

düzeltmelerin yapılmasıdır. 

3.2.2.3.2. Ara Denetim 

Üç aylık, altı aylık gibi kısa dönemlere ait sonuçların denetimidir. 

3.2.2.3.3. Son Denetim 

Hesap dönemi kapandıktan sonra yapılan denetim çalışmasıdır. 

3.2.2.4. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri 

3.2.2.4.1. Zorunlu (Yasal) Denetim 

Yasal hükümler gereğince yapılan denetim çalışmalarına zorunlu denetim denir. 

Zorunlu denetimler, işletmelerin kuruluş biçimi veya faaliyet konusu nedeniyle yapılabilir. 

 3.2.2.4.2. İsteğe Bağlı Denetim 
                                                 

170 Türedin, Hasan: Muhasebe Denetimi, 2. Baskı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Yayın No: 158/7, Trabzon 1996, s.6. 
171 Gürbüz Hasan, a.g.e. s.14.  
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Yasal bir zorunluluk olmaksızın işletmeyle ilgili çeşitli çıkar gruplarının isteği üzerine 

yapılan denetim çalışmalarıdır. 

3.2.2.5. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

3.2.2.5.1. Kamusal Denetim 

Kamu düzeninin sağlanması ve kamu haklarının korunması amacıyla kamusal 

kuruluşların kendi denetim elemanlarına yaptırmış oldukları denetimler bu gruba girer. 

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu yararına görev yapan kişilere kamu 

denetçisi adı verilmektedir. Kamu denetçilerinin dayanakları, önceden oluşturulmuş olan 

yasa, yönetmelik ve genel politikalardır. Kamu denetçileri kendi kurumlarında iç denetim, 

özel sektör işletmelerinde ise kamu denetimi görevlerini yerine getirirler172. 

Türkiye'de kamu denetimi yapan kurumlar aşağıda gösterilmiştir: 

— Sayıştay,  

— Devlet Denetleme Kurulu, 

— Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

3.2.2.5.2. İç Denetim 

Bir işletmenin görevli iç denetçileri tarafından yürütülen denetim çalışmalarıdır.  Bu 

denetim türü 1940'lardan sonra önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Daha önce bazı büyük 

işletmeler, iç denetçi çalıştırmışlarsa da bu denetçilerin görevleri, genellikle işletme 

varlıklarını koruma ile sınırlandırılmıştır. 1940'dan sonra iş hayatında ortaya çıkan gelişmeler 

nedeniyle iç denetim mesleği hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır173. 

İç denetim, yönetime hizmet etmek amacıyla bir örgütteki muhasebe, mali ve diğer 

faaliyetleri gözden geçirmek için yapılan bağımsız bir değerleme faaliyetidir174. 

3.2.2.5.3. Bağımsız Denetim 

Bağımsız denetim, kendi adına çalışan veya bir denetim şirketi ortağı olan, denetimini 

yaptıkları işletmeyle işçi-işveren ilişkisi olmayan denetçilerin işletmenin talebiyle ve bir 

                                                 
172 Batuhan Güvemli, “Bağımsız Denetimin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve Türkiye’deki 
Uygulamalarının Karşılaştırması”, M.Ü.S.B.E. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2004 
s.9  
173 Gürbüz Hasan, a.g.e. s.50 
174 Robertson ve Smieliauskas, Auditing and Other Assurance Engagements, First Canadian Edition, 
ABD: McGraw Hill, 1998, s.11. 
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denetim sözleşmesi çerçevesinde, işletmelerin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yaptıkları denetim faaliyetidir175. 

Bağımsız denetimin diğer denetim çalışmaları yanında en geniş uygulama alanı mali 

tabloların denetimidir. 

3.2.3. Denetçi Kavramı ve Türleri 

Denetçi denetim çalışmalarını yapan, mesleki bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız 

davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan kimsedir. Denetçinin şu nitelikleri taşıması 

gerekir: Denetçi; bağımsız olmalıdır, yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır, 

çalışmalarında mesleki özen göstermelidir, yüksek kişisel ve ahlaki nitelikler taşımalıdır176. 

Denetim çalışmaları üç grup denetçi tarafından yapılmaktadır. 

3.2.3.1. Bağımsız Denetçiler: 

Bağımsız denetçiler; dış denetçi olarak da adlandırılan serbest muhasebe 

uzmanlarıdır177. 

Bağımsızlık kavramında açık olan husus, bağımsız denetçilerin asla kendilerini 

denetim fonksiyonu ifa etmeleri için tutan kuruluşun çalışanı veya ortağı olmamalarıdır. 

Bağımsız denetçiler, finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun 

olduğuna dair yatırımcıların, alacaklıların ilgili ihtiyaçlarını ve yasal düzenlemeler yapan 

organların taleplerini karşılamak amacıyla, sözkonusu tabloların denetimini yerine 

getirirler178. 

Bağımsız denetçilere her ülkede farklı adlar verilmekte olup, Türkiye' de bu tür 

denetçilikle ilgili yasal düzenlemeler 06.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmiştir. 

                                                 
175 Başak Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2000, s.11 
176 Gürbüz Hasan, a.g.e. s.17 
177 Seval Kardeş, Denetim Etkinliğinin Artırılmasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı ve 
Türkiye’de Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası Kurulu Yayın, Ankara: 1996 
178 Walter G. Kell and Richard E. Ziegler: Modem Auditing. Warren, Gorham and Lamont, Boston 
1980, s.5. 
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3.2.3.2. İç Denetçiler: 

İşletmenin sürekli çalışanı olarak, işletme bünyesinde denetim faaliyetlerini yürüten 

kişilere iç denetçi adı verilmektedir. İç denetçilerin temel amacı işletme tepe yönetimin 

istekleri doğrultusunda denetim hizmeti vermektir. 

İç denetçiler; işletmelerde uygunluk, faaliyet denetimi yaparlar, iç denetçiler yaptıkları 

çalışmalar sonucunda bulgularını ve önerilerini bir rapor biçiminde tepe yönetimine sunarlar.  

İç denetçinin birinci temel fonksiyonu, kuruluşun iç kontrol sisteminin etkinliğini ve 

yeterliliğini inceleyip değerlendirmektir179. 

3.2.3.3. Kamu Denetçileri: 

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp kamu yararına denetim yapan kişilere kamu 

denetçisi adı verilmektedir. Çeşitli devlet kurumları içinde kurulmuş olan denetim birimleri 

kamusal ve özel işletmelerin yasalara, yönetmeliklere devletin ekonomik politikasına ve kamu 

yararına bağlılık derecesini izlerler ve denetlerler. 

Ülkemizde kamusal denetim görevi özel yasa ile kurulmuş denetim örgütleri ile kamu 

örgütleri içindeki denetçiler tarafından yapılmaktadır180. Kamu denetçileri, kurumsal örgütler 

tarafından istihdam edilirler. 

3.2.4. Bağımsız Denetim 

3.2.4.1. Bağımsız Denetim Kavramı 

Ekonomik işlevler çerçevesinde şirketlerin kuvvetlendiği ve piyasa ekonomisinin 

hüküm sürdüğü ülkelerde şahıs ortaklıklarının ve hisse senedine halkın sahip olduğu sermaye 

ortaklıklarının gelişmesi ile, ortaklar, kuruluşların belirli bir anda içinde bulunduğu durumu 

ve belirli bir dönem içindeki faaliyet sonuçlarının sayısal değerlendirilmesini öğrenmek 

istemişlerdir. Ülke kaynaklarının doğru değerlendiriliyor olması için de şirketlerin finansal 

durumları ve faaliyet neticeleri hakkında ileri sürülenlerin doğruluğunun saptanması gereği 

ortaya çıkmıştır. Bu saptamanın yapılabilmesi için saptamaya konu olan şirketten bağımsız, 

konusunda bilgi sahibi ve toplumda saygın uzmanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç da 

bağımsız denetim kavramını ortaya çıkarmıştır. 

                                                 
179Arthur W.Holmes, Wayne S. Overmayar, Sekizinci Baskı, "Muhasebe Denetimi", 1975, s. 17. 
180 Gürbüz Hasan, a.g.e. s. 24. 
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3.2.4.2. Bağımsız Denetimin Tanımı 

Gerçek ekonomik olayların, kanıtlar ve diğer değerleme yöntemleri ile araştırılması, 

finansal tabloların bu gerçek durumu kabul görmüş ilkelerin kullanılması suretiyle gereğince 

yansıttığına dair güvence verilmesi ve kuruluşların finansal kontrolleri, işlev verimlilikleri 

amaçlara ulaşmaktaki etkinlikleri hakkında görüş oluşturulması amacıyla tarafsız ve sistemli 

bir inceleme yapmak önemli bir ekonomik işlevdir. Bu ekonomik işlevi bağımsız denetim 

yerine getirmektedir181. 

Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü’ne göre denetim: 

“Finansal tablolar üzerinde, bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılan incelemede 

amaç, denetim şirketinin denetlenen finansal tabloların, kuruluşun mali durumunu, faaliyet 

sonuçlarını ve finansal durumundaki değişiklikleri gereğince yansıttığı ve genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygun şekilde hazırlandığı hakkında görüş oluşturabilmesidir. Denetim 

raporu, denetim şirketinin görüşünü bildirdiği ortam ve araçtır ve gereğinde bu araç vasıtası 

ile görüş verilmesi reddedilir”182. 

Amerikan Muhasebeciler Birliğine göre denetim: 

“Denetim, sistemli bir çalışma, tarafsız bilgi ye kanıt toplama ve değerlendirme 

yöntemleri ile denetlenen kuruluşa ait ekonomik hareketler ile olayları tarif için ileri 

sürülenlerin bildirilme biçimi, geliştirilmiş olan ilkelere uygunluk açısından incelemek ve 

bunu ilgili kullanıcılara iletmektir”183. 

3.2.4.3. Bağımsız Denetimin Amacı 

Uluslararası Denetim Kurallarında denetimin amacı aşağıdaki şekilde 

tanımlanmaktadır. "Kabul görmüş muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanmış finansal 

tablolarda denetimin amacı, denetçinin bu tablolar üzerinde görüş oluşturabilmesidir184. 

3.2.4.4. Bağımsız Denetime Duyulan İhtiyaç 

Dünyadaki ekonomik hareketlerin hızla gelişmesi sonucunda ekonomi birimi denetim 

                                                 
181 Gülden Türktan, “Çağdaş Bağımsız Denetim ve Türkiye’deki Durum”, M.Ü.S.B.E. İstanbul, Mayıs, 
1989 s.4 
182 AICPA, Statement on Auditing Standarts, “Codification of Auditing Standards and Procedures”, 
Standart No. 1, Paragraf 110.01, 2005 
183 The American Accounting Association, Committe On Basic Auditing Concepts, "A statemerıt Of 
Basic Auditing Concepts”, Studies in Accounting Research, No. 61, sayfa 2, 2005 
184 International Federation of Accountants ( IFAC ), “International Accounting Standards", Section 1, 
Paragraph 02, 2000 
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mesleğine ihtiyaç duymuştur. Bunun sonucunda da denetim mesleği kendinden ortaya 

çıkmıştı. 

3.2.4.4.1. Piyasa Etkinliği Açısından Duyulan İhtiyaç 

Denetlenmiş finansal tablolar, daha önce piyasada edinilen bilgileri düzeltme ya da 

onaylama imkânı getirir. Denetlenmiş finansal tablolar doğru olmayan bilgilerin ömrünü 

kısıtlamak suretiyle piyasanın etkinliğini sağlamada yardımcı olur185. 

3.2.4.4.2. Vergi İdaresi Açısından Denetime Duyulan İhtiyaç 

 Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve 

mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur. 

Denetlenmiş finansal tablolar borçluluk ve iflas hallerinde, vekâlet ve ortaklık 

sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlar. 

Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ait finansal tabloların bağımsız 

denetçilerce denetlenmiş olmaları halinde, resmi kuruluşların bu kurumlarda yapacakları 

denetimin kapsamı daraltılır, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine girişilmesine gerek 

kalmaz. 

İşletmecilik açısından vergi, işletmelerin bir bakıma görünmeyen ortağı olan devletin 

payıdır. Yani devlet, belli oranda işletmelerin ortağı gibidir ve ortaklık payını da vergi olarak 

alır.  

3.2.4.4.3. Yatırımcı Açısından Denetime Duyulan İhtiyaç 

Yatırımcılar açısından denetime duyulan ihtiyaç nedenlerini aşağıdaki şekilde 

sıralayabiliriz. 

1.Denetlenmiş tablolar kredi veren kurumlara kredi verme ile ilgili kararlarında 

yardımcı olur. 

2. Denetlenmiş finansal tablolar hâlihazır da ve gelecekteki küçük tasarruf sahibi 

yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar. 

3. Denetlenmiş finansal tablolar işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal 

yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlayarak yardımcı olur. Bir işyerinin satılması, 

                                                 
185 Paul Boyle, "Başarılı Bir Sermaye Pıyasasında Dış Denetimin Önemi", Para ve Sermaye Piyasası, 
Mayıs 1987, s.8 
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alınması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir 

bilgiler sağlar. 

4. Denetlenmiş finansal tablolar işletme ile ilgili taraflara, özellikle işletme ile iş 

ilişkisi olan müşterilere, denetlenen işletmenin karlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve finansal 

yapısı hakkında güvenilir bilgiler sağlar186.  

3.2.4.5. Bağımsız Denetimin Sınırları  

Denetimin kapsamı, içeriği ve şirketlerin finansal raporları ile raporların kullanıcıları 

arasında bağımsız denetime düşen rol bazı hallerde yanılgılara yol açabilmektedir. Bağımsız 

denetimin sınırları çizildiği takdirde yanılgı olasılığı ortadan kalkar ve denetimin önemi 

pekişir. Aşağıda sınırlar genel kavramları itibariyle incelenmektedir.  

3.2.4.5.1.  Kapsam Sınırı  

Bağımsız denetimin, kuruluşların tüm kayıt ve işlemlerinin tümünün incelenmesini 

içerdiği ve tüm hesapları kapsadığı düşünülür. Oysa denetim, konuların denetlenen kuruluş 

bünyesindeki önem ve ağırlığa göre ve istatistiksel kuramlara uygun şekilde seçilen kayıt ve 

işlemlerin incelenmesi suretiyle yapılır.  

3.2.4.5.2. Değerlendirme Sınırı  

Bağımsız denetimde, şirket yönetiminin aldığı kararların doğruluğu ve yönetim 

biçiminin değerlendirilmesi ve denetlenmesi söz konusu değildir. Bağımsız denetim, genelde, 

yönetim tarzı, alınan kararlar ve bu kararların doğruluğu, hatta kanunlarla bağımsız 

bağdaşmadığı konularını değil, muhasebe kayıt ve işlemlerinin muhasebe ilkelerine 

uygunluğu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde olup olmadığı ve finansal tabloların kuruluşun 

içinde bulunduğu gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konularında yapılan değerlendirmeleri 

kapsar187.  

 3.2.4.5.3. Doğruluk Sınırı  

Denetimde muhasebe ilke ve standartlarına uygunluk taranır. Yanlışlık olup olmadığı 

taranmaz. Denetlenen şirketin kayıtlarında ve işlemlerinde yanlışlıklar varsa ve bu yanlışlar 

                                                 
186 Sedat Özkanlı, "Muhasebe Denetimi ve Vergi", Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Mayıs 1987, 
s.12 
187 Finansal Accounting Standarts Board ( FASB ), Statement of Financial Accounting Concepts, 
Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises ", 1978, Concept No. 1, Seetion 17-23,  
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sayısal yanlış ve işlem yanlışı olarak denetim incelemesi sırasında ortaya çıkarsa, denetim 

uzmanları tarafından düzeltilir. Denetim sonucunda ortaya çıkan finansal tabloların yanlışları 

ihtiva etmesi ihtimali oldukça azdır.  

3.2.4.5.4. İndirgenebilirlik Sınırı 

Finansal tabloların denetiminden sonra ortaya çıkan durumun ve işletmenin faaliyet 

sonuçlarının kar veya zarar rakamına veya ortaklık payına dağıtılacak kar rakamın 

indirgenebileceği düşünülebilir. Finansal tablolarda belirtilen bilgilerin ve kuruluşun içinde 

bulunduğu durumun bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. Tüm finansal durumun bir tek 

rakam veya kavrama indirgenmesi mümkün olmadığı gibi, finansal tablolarla birlikte sosyal 

ve ekonomik içerik ve bağlantılar ile büyüklük gibi etkenler de ele alınarak şirketin durumu 

değerlendirilmelidir. Genelde kar rakamı, şirketler arasında karsılaştırmaya imkân tanıyan 

kavramlardan biri olduğu halde, göz önüne alınması gerekli tek rakam olamaz. Bağımsız 

denetimin amacı tüm finansal tabloları tek bir rakama indirgemek değil, aynı muhasebe ilke 

ve kurallarının uygulanmasını ve uygulamaların doğruluğunu saptayarak şirketler arasında 

karsılaştırabilirlik ve uygunluk sağlamaktır.  

3.2.4.5.5. Destek Vermekte Sınırlar  

Kuruluşlar, kullanıcılara ilettikleri bilgilerin güvenirliliğini sağlamak için denetime 

gereksinme duyarlar ve bu amaçla denetim hizmetini satın alırlar. Ancak, denetim, yönetim 

biçimi, kuruluşa yeni ortak katılması ve kredi verilmesi gibi açılardan uygunluk konusunda 

kuruluşa destek vermek amacını gütmez. Bağımsız denetimde finansal tabloların muhasebe 

kurallarına uygunluğu konusunda güvence verilir. Bağımsız denetim ilke olarak kullanıcılara 

destek vermek ve finansal tabloların güvenirliliğini saptamak amacını taşır. Bağımsız 

denetim, bir kuruluşa ortak olarak katılımın etkinliğini veya verilecek kredinin geri dönme 

olasılıklarını değerlendirmek amacını gütmez.  

Uluslararası denetim standartlarında denetim raporunun amacı finansal tabloların 

güvenirliliğini sağlamak olarak özetlenmektedir. Bu kuruluşun geleceği ya da yönetim 

biçiminin etkinliği konusunda bir güvence seklinde değildir. 
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3.2.4.6. Bağımsız Denetimin Tarihçesi 

15.yy. da İngiliz toprak sahiplerinin hesaplarını tutan kimselerin yaptıkları işlemlerin 

doğruluğundan emin olabilmek amacıyla, aynı hesap tutma işlemini bağımsız bir kimseye 

inceletmek üzere, ikinci bir uzman görevlendirdikleri görülmektedir. Bazı hallerde ise, 

denetim ve kontrolü sağlamak amacıyla aynı hesabı tutma işlemi birbirinden bağımsız iki ayrı 

kimseye verilerek sonuçları karşılaştırma yöntemine başvurulduğu da feodal toplumda 

İngiltere’de görülmektedir. Bu yöntemler her işin tümüyle gözden geçirilmesi ya da iki kere 

yapılması anlamına geliyordu ve amaçlanan kontrol ve denetim böylelikle sağlanıyordu. 

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim kapasitesindeki önemli artış, her hesabın iki kere 

tutulmasını imkânsız hale getirdi ve bugünkü anlamda bağımsız denetim kavramının önem 

kazanmasına yol açtı. 

Çağdaş anlamı ile muhasebe kayıtlarının ilk örnekleri, 1494 yılında Venedik"te 

yayınlanan ve Pacioli tarafından yazılan “Summa Di Arithmetica” adlı esere dayandırılır188.  

Bağımsız denetim kurumlarının ilk örneğine ise, 1581 yılında Venedik"te kurulan 

“Collegio Dei Reonati" adlı kuruluşta rastlanmaktadır. Bu ve bundan sonra kurulan 

kuruluşlara üye olabilmenin oldukça zor olduğu ve bilginin yanısıra mesleki saygınlığında 

gerektiği görülmektedir. Ancak, “Collegio Dei Reonati”de muhasebe ve denetim kavramları 

bugünkü anlamda ayrılmamıştır.  

Bağımsız denetimin ve bağımsız denetim kuruluşlarının ilk olarak yasal çerçevede 

görüldüğü yer, 1848 yılında yürürlüğe giren, İngiliz Şirketler Kanunudur. Kanunda 

ortaklıkların tescili için şirket sözleşmesinde bir denetçinin tayini zorunludur189. 1870 yılında, 

mesleğin verimliliğini devam ettirebilmek ve emniyet altına almak amacını taşıyan bir grup 

İngiliz muhasebecinin, Muhasebeciler Birliği kurarak, Kraliçe tarafından Birliğin tanınması 

için girişimlerde bulunmaları ile başlayan hareket, 1880 yılında dünyada yine ilk kez 

İngiltere’de bağımsız denetim mesleğinin itibara kavuşmasını sağlamıştır. Kurulan “Kayıtlı 

Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 

halen bu amaca yönelik hizmetine devam etmektedir. 

Denetim mesleğinin İngiltere’de tanınmasının hemen ardından Kanada ve Amerika 

Birleşik Devletleri' ne sıçrayan hareket, 1880 yılında Kanada'da İngiliz Kraliyet izni ile 

                                                 
188 AICPA, “The History of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales”, 1966, s.11. 
189 Alan Hard Castle and Michael Renshall, The Companies Act, The Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales, Handbook. Londra, 1981 
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kurulan, “Quebec” Fermanı Muhasebeciler Enstitüsü, 1886 yılında da New York’ta kurulan 

“Amerikan Kamu Muhasebecileri Birliği” kuruluşlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır190.  

Fransa, denetim konusundaki ilk uygulamayı 1879 yılında yapmıştır. İngiltere, Fransa 

ve Amerika Birleşik Devletlerindeki uygulamalardan sonra sırasıyla Hollanda (1893); 

Almanya (1896), Hindistan (1909), İsviçre (1941), Arjantin (1945), Brezilya ve Meksika 

(1946), İtalya, Yunanistan ve Nijerya"da (1955) denetim yasal çerçevede uygulamaya 

konmuştur.  

Bugün uluslararası örgütler ve Avrupa Topluluğu tarafından yeni bağımsız denetim ve 

muhasebe düzenlemeleri oluşturulmaktadır. 

3.2.4.6.1. İngiltere’de Bağımsız Denetim Mesleğinin Gelişimi 

İngiltere, muhasebe mesleğinin geliştiği ilk ülkedir. İngiltere' de 1880 yılında beş yerel 

muhasebe topluluğunun birleşmesiyle ingiltere ve Galler Yetkili Muhasebeciler Birliği (The 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW) nin kurulduğu 

görülmektedir. Daha sonra 1900 yılında çıkarılan bir yasa ile sınırlı sorumlu şirketlerin 

denetim zorunluluğu getirilmiştir. Böylece İngiltere, kamu muhasebeciliği mesleğinin vs 

yeminli mali müşavirlerin ilk ortaya çıktığı ülke olmuştur191.  

İngiltere'de muhasebe mesleği ile ilgili örgütlerde, yönetim açısından devlet 

müdahalesi olmayan, mesleki kurallarını kendi belirleyen, birbirinden bağımsız olan, meslek 

diplomalarını kendileri veren bir yapı vardır. İngiltere' de bu yapı ile oluşan muhasebe 

mesleği ile ilgili altı kurum vardır192.  

— İskoçya İmtiyazlı Muhasebeciler Birliği (The Institute of Chartered Accountants of 

Scotland - ICAS)  

— İngiltere ve Galler İmtiyazlı Muhasebeciler Birliği (The Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales - ICAEW)  

— İrlanda İmtiyazlı Muhasebeciler Birliği (The Institute of Chartered Association of 

Certified Accountants - CACA)  

                                                 
190 AICPA, “The History of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales”, 1966, s.11. 
191 Çarıkçıoğlu, Peyami: Türkiye' de Muhasebe Denetiminin Gelişimi, 1.Türkiye Muhasebe ve 
Denetim Sempozyumu (Türkiye' de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği), 6-8 Nisan 1995 
İ.S.M.M.Odası Yayını, Yayın No: 16, İstanbul 1995, s.149. 
192 Kızıl, Ahmet: Avrupa Topluluğu'nda Muhasebe ve Denetim Standartlarının Saptanmasında 
Örgütlemenin işlevi, Bildiri, XV, Türkiye Muhasebe Kongresi, 28 Şubat- 1 Mart 1992, TÜRMOB 
Yayınları No: 36, (Derleyen: Uğur Büyükbalkan). Ankara 1997. s.45 
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— İmtiyazlı Yönetim Muhasebeciler Birliği (The Chartered Institute of Management 

Accountants - CIMA)  

— İmtiyazlı Genel Maliye ve Muhasebeciler Birliği (The Chartered Institute of Public 

Finance and Accountancy - CIPFA) 

Mesleki denetim standartları kanunla tanımlanmamış, ancak, genellikle İmtiyazlı 

Muhasebeciler Birliği (ICA ) VE CACA tarafından standartlar şeklinde yayınlanmıştır. 

1981 Tarihli Şirketler Kanunu, uygulanması gereken bazı detaylı standartları 

kapsamaktadır. Denetim standartlarının uygulanması, kurumsal tekliflerle 

çözümlenmektedir.  

Sertifikalı Muhasebeciler Birliği (The Association of Certified Accountants-

ACA), İngiltere ve Galler Yetkili Muhasebeciler Birliği (The Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales - ICAEW), İskoçya İmtiyazlı Muhasebeciler Birliği 

(The İnstitute of Chartered Accountants of Scotland - ICAS) İrlanda İmtiyazlı 

Muhasebeciler Birliği (The Institute of Chartered Association of Certified Accountants - 

CACA) tarafından oluşturulan konsey'ce, denetleme standartları ve denetleme ilkelerinin 

faaliyet alanları ve yetkilerini onaylanmıştır. Kolektif bir çalışmanın sonucu olan standartlar 

ve ilkeler birlikte ele alınmaktadır193. 

3.2.4.6.2. Amerika’da Bağımsız Denetim Mesleğinin Gelişimi 

1930 yılına kadar denetim, amaç yönünden, hata ve yanılgıları ortaya çıkarmak 

amacını taşımış, 1930’lardan sonra ise, finansal tabloların doğruluğunu onaylama ve 

doğruluğu hakkında görüş bildirme amacını taşımıştır. Bu açılardan bağımsız denetim 

tarihinin önemli bir dönüm noktasını 1930’larda Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan eko-

nomik kriz teşkil eder. Bu krizi takiben başlayan denetim düzenlemeleri bağımsız denetimin 

çağdaş anlamına kavuşmasına yol açmıştır. Bu bakımdan Amerika’nın 1930’larda geçirdiği 

bu acıklı tecrübe, acıklı olduğu ölçüde de başta Amerika olmak üzere tüm dünya ülkelerine 

ders olmuş ve sonuçta bağımsız denetim konusu yeniden ele alınmış ve gerekli yöntemler 

uygulanmıştır. Amerika, bu durumu tekrar yaşamamak için, tüm dünyaya örnek teşkil edecek 

ve değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yaşayan bir muhasebe ve denetim düzenlemesi 

oluşturmuştur194. 

                                                 
193 Kızıl, Ahmet: a.g.e. s.401. 
194 Şensoy, Necdet: Amerika Birleşik Devletlerinde Muhasebe Mesleği, Meslek Örgütleri Ve Muhasebe 
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Amerika Birleşik Devletlerindeki muhasebe meslek örgütleri ve bu örgütlere bağlı 

olarak çalışan yetkililerin unvanları aşağıda sıralanmaktadır195. 

— Amerikan İmtiyazlı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü Bağımsız Dış Denetçiler 

(American Institute of Certified Public Accountants - A.I.C.P.A. )  

— Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü Yönetim Muhasebesi Uzmanları ( The Institute 

of Management Accountants - I.M.A. )  

— Mali Uygulamacılar Enstitüsü Muhasebe - Finans Alanlarında Üst Düzey 

Yöneticileri (The Financial Exectuvites Institute)  

— İç Denetçiler Enstitüsü- iç Denetçiler (The Institute of Internal Auditors - I.I.A. )  

— Devlet Muhasebecileri Birliği ( The Association of Government Accountants )  

— Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Meslek Birliği (Information Systems, Audit & 

Control Association)  

— Amerikan Muhasebe Birliği ( American Accounting Association)  

Amerika Birleşik Devletlerinde muhasebe mesleğine ilişkin teknik standartlar ve bu 

standartları yayınlayan Kurulların listesi de aşağıdadır. 

— Finanslar Muhasebe Standartlar Kurulu (F.A.S.B.)’nun Standartları 

— Devlet Muhasebesi Standartlar Kurulu (G.A.S.B.)’nun Standartları  

— Maliyet Muhasebesi Standartlar Kurulu (C.A.S.B.)’nun Standatları  

— Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Securities & Exchange Commission) Kuralları  

— Amerikan İmtiyazlı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (A.I.C.P.A.)’nün Genel Kabul 

Görmüş Denetim Standartları  

— Denetim Standartları Kurulu (A.S.B.)’nun Standartları  

— Amerikan Sayıştayı (The Comptroller General of The U.S.A.)’nın Denetim 

Standartları  

— İç Denetçiler Enstitüsü'nün iç denetçilerin mesleki standartları 

3.2.4.6.3. Türkiye’de Bağımsız Denetim Mesleğinin Gelişimi 

Türkiye’de bağımsız denetim mevzuatının yakın tarihler içinde pek çok defa gündeme 

geldiği ancak her defasında sonuçlandırılmadan ve yasalaştırılmadan olduğu gibi kaldığı 

görülmektedir. 1932 yılında bağımsız denetim uzmanlığının kurulmasını sağlayabilecek bir 

                                                                                                                                                         
İlkeleri, MÖDAV Bülteni, sayı: 8, İstanbul, Ekim 1997, s.32. 
195 Şensoy, Necdet: a.g.e. s.30. 
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yasa tasarısı hazırlanmış ise de tasarı kanunlaşmamıştır. Aynı yasa tasarısının paralelinde 

ikinci bir yasa tasarısı da 1938 yılında “Avukatlık Kanunu” ile birlikte hazırlanmış fakat 

“Avukatlık Kanunu” TBMM’den geçtiği halde denetim ile yasa tasarısı tasarı halinde kalmış 

ve kanunlaşmamıştır.  

Vergi kayıp ve kaçaklarını engellemek amacı ile yapılan yasal düzenlemeler ise, 

maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolcüleri ve vergi kontrol memurları 

kadrolarının oluşmasına yol açınıştır ve tüm bu kadrolar, vergi denetimi kapsamında 

görevlendirilmişlerdir.  

1959 yılında kanunlaşan “Vergi Reform Tasarısı”nın önemli bölümü “Yeminli Mali 

Müşavirlik” teşkil etmiştir. Tasarının yeminli mali müşavirlik bölümü, komisyonda 

tartışılmasına rağmen T.B.M.M.’de kanundan çıkarılmış ve tasarı bu bölüm olmaksızın 

kanunlaşmıştır. Böylelikle, denetim konusu yine önemli bir tarihsel gelişimden yoksun 

kalmıştır196. 

1963 Yılında Maliye Bakanlığı tarafından Serbest Mali Müşavirlik Kanun Tasarısı adı 

ile bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ayrımı ilk 

defa bu tasarıda yer almıştır.  

Daha sonra 1966 yılında Maliye Bakanlığı, 1963 yılında hazırladığı tasarının ana 

ilkelerine bağlı kalarak “Serbest Müşavirlik Kanun Tasarısı”nı hazırlamıştır. Ancak, bu tasarı 

da yasallaşmamıştır.  

Bu arada 1957 yılında, ilk kez “Türkiye Muhasebe Kongresi” toplanmıştır. Bu ve 

bundan sonraki kongrelerde ve birçok seminerde mesleğin düzenlenmesi konusu ile ilgili yasa 

tasarıları hep tartışılmıştır.  

Maliye Bakanlığı 1983 yılında konuya ilişkin bir yasa tasarısı daha hazırlamış ve 1984 

yılı başında tasarı “Yeminli Mali Müşavirlik- Muhasebecilik Kanun Tasarısı” adı altında 

Bakanlar Kurulu'na sevk edilmiştir. Bazı değişikliklerden sonra tasarı 6 Haziran 1984 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne gönderilmiştir.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda yasa tasarısının ismi ve içeriği 

değiştirilmiştir. İsmi, "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanun Tasarısı” şeklinde değiştirilen tasarı, “Bütçe Plan 

Komisyonu”na sevk edilmiştir.  

                                                 
196 Günden Türkan, Çağdaş Bağımsız Denetim ve Türkiye’deki Durumu, Doktora Tezi, İstanbul 1989 
s.57 
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Adalet Komisyonu, konuya yalnızca vergicilik ve mesleğin yasallaşmasını yıllardır 

önleyen meslek grupları arasındaki kısır tartışmalar açısından yakalaşarak esas tasarıda 

önemli değişiklikler yapmıştır197. 

Bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesinden hükümet tarafından geri 

çekilmiştir. Hemen arkasından, V.U.K.’nun 141.maddesine ek bir madde ve geçici 14. 

maddeleriyle "Yeminli Mali Müşavirlik adıyla 4 Aralık 1985 tarihli, 3239 sayılı kanunla” 

mesleğe yasal bir nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır. Ancak, mesleğin bu şekilde 

yasallaşması çeşitli eleştirilere neden olmuş ve 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlülüğe giren 

3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu ile meslek yasal bir statüye kavuşmuştur198. 

3.2.4.7. Denetim Standartları  

3.2.4.7.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

1947 Yılında AICPA (American Institute of Certified Public Accountants ) tarafından 

yayınlanan ve bugüne çok az bir değişikliğe uğrayarak gelen denetim standartları, bütün 

denetim örgütlerince benimsenmiştir. Bu nedenle bu standartlara" Genel Kabul Görmüş 

Denetim Standartları" adı verilmektedir. 

“Denetim standartları, denetçinin hareket kabiliyetini sınırlayan kesin ve katı kurallar 

içeren prensipler olmaktan ziyade denetim teknik ve yöntemleri konusunda kesin ve bağlayıcı 

herhangi bir hüküm içermeyen, sağlıklı ve güvenilir bir denetim için bilinmesi ve uyulması 

gereken asgari hususları içeren çok genel nitelikli kurallardır”199. 

Denetçi, müşterisinin mali tablolarındaki bilgilerin genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygun olarak elde edilmiş olup olmadığına ilişkin görüşünü denetim raporunda 

açıklar. Denetçinin görüşüne güvenen bilgi kullanıcıları, mali tablolardaki bilgilerin 

doğruluğuna ve yeterliliğine güvenerek, bu bilgileri alacakları kararlarda kullanacaklardır. Bu 

nedenle, denetçinin yapacağı denetim çalışmasının belirli bir kalitede yürütülmesi gerektiği 

gibi, denetçi de bu çalışmayı yürütebilecek kalitede olmalıdır. Aksi halde, denetim raporuna 

güvenen kişiler kararlarında yanılabilirler ve zarara uğrayabilirler. Bu nedenle denetçinin 

denetim çalışmasının ve denetim raporunun kalitesini sağlamak ve ölçmek için yasalar veya 

                                                 
197 Çarıkçıoğlu, Peyami: a.g.e, s.156 
198 Mehmet Yazıcı, Kurumsal Muhasebe Denetimi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını, 
2003, s.144. 
199 Özer, Mevlüt: Denetim. Özkan Matbaacılık, Ankara 1997. cilt-I, s.130 
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meslek örgütlenence standartlar kabul edilmiştir. Bu standartlar denetçiye bir kılavuz olarak 

hizmet edeceği gibi, denetim çalışmasının kalitesi de bu standartlara uygun olarak denetimin 

yapıldığını belirtir. 

Genel kabul görmüş denetim standartları üç gruptan oluşmaktadır. Bu gruplar 

şunlardır:  

— Genel Standartlar,  

— Çalışma Alanı Standartları,  

— Raporlama Standartları. 

3.2.4.7.1.1. Genel Standartlar 

3 2.4.7.1.1.1. Mesleki Eğitim ve Uzmanlık 

Bu standart, yeterli bir eğitim ve ehliyete yöneliktir. Denetçinin bu mesleğin 

gereksinimlerini karşılayacak özel bir öğrenime ve tecrübeye sahip olmasını ifade eder. 

Eğitim resmi öğrenimle başlar ve iş eğitimi ile devam eder200 

Genel standartlar, denetçiye yönelik standartlardır. Bu bakımdan diğer tüm 

standartlara uyulmuş olsa dahi, denetçinin gerekli niteliklere sahip olmaması durumunda 

denetim sonuçları sağlıklı ve güvenilir olmayacaktır. Bu açıdan ele alındığında denetçiye 

ilişkin bu standartlar, diğer standartları da doğrudan etkileyebilecek niteliktedir201 

Genel kabul görmüş denetim standartlarına göre denetim yapılmadığı halde, denetimin 

bu standartlara uygun yapıldığı izleniminin verilmesi ve denetim uzmanı olmayan kimselere 

denetim uzmanı denilmesi yasaktır202 

Muhasebe, denetim, finans, bilgisayar, vergi ve yönetim alanlardaki yeni gelişmeler, 

denetçilerdeki değişikliği zorunlu kılmaya devam etmektedir203. 

3.2.4.7.1.1.2 Bağımsızlık 

Görevle ilgili bütün konularda bağımsızlık, denetçi tarafından korunmalıdır. Denetçi 

müşteriye karşı önyargılı olmamalıdır. Hatta halkın ve finansal tabloları kullananların 

                                                 
200 Robert S.Key, D.G. Seaffoss, Handbook of Accounting and Auditing (Second Edition), Warren, 
Gorham, Ismond Ine., Boston, 1981, s.12 
201 Özer, Mevlüt: Denetim. Özkan Matbaacılık, Ankara 1997. C.1. sayfa: 155 
202 AICPA; Code of Professional Ethics (Meslek Ahlak Yasası), Rule 202, 5.Nisan 2006 
203 Tony Smith, "The Competetive Auditor", Publie Finance and Accountaney, 28 Nisan 1989, s.17 
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denetçilerin bağımsızlığına olan güvenlerini muhafaza etmek için, denetçiler bağımsız olarak 

tanınmalıdırlar.  

Bağımsız olabilmek için denetçi dürüst olmalı, müşterisine, yönetimine ve sahiplerine 

karşı herhangi bir zorunluluktan ve alakadan uzak olmalıdır204. 

"Bağımsızlık bir bütün olarak denetim raporunun geçerliliğini etkileyecek niteliktedir. 

Bağımsızlığın zedelendiğine ilişkin görüşlerin yahut belirtilerin olması durumunda denetim 

sonuçlarının güvenilirliği ortadan kalkacağı için denetim süreci boyunca bağımsızlığı 

olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan kaçınılmalıdır"205.  

Gerçekte bağımsızlık, denetçinin, denetim görevini yaparken dürüst ve tarafsız 

davranmasını ifade eder. Dürüstlük, mesleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmesi ve 

bilgi kullanıcılarını yanıltmamakta. Tarafsızlık, denetçinin herhangi bir etki altında kalmadan, 

kendi kararını kendi vermesidir. Görünürde bağımsız olmak için, denetçinin dürüst ve tarafsız 

davranmadığı sonucu çıkacak müşteri ilişkilerinden kaçınması gerekir. 

Genel kabul görmüş denetim standartlarına göre bağımsızlığı gölgeleyebilecek 

konulara aşağıda değinilmiştir206.  

— Direkt veya dolayı yoldan denetlenen şirketin hisse senedi, tahvil vb. gibi sahiplik 

ve finansman araçlarının sahibi olmak ve bunlarla ilgili yatırım danışmanlığı yapmak,  

— Denetlenen şirketin sahipleri ile ortak olmak veya herhangi bir girişime hazırlamak,  

— Denetlenen şirketten maaş, borç ve ödünç almak suretiyle herhangi bir şekilde 

finansman kaynağı sağlamak,  

— Denetlenen şirketten özel indirimle herhangi bir şey almak,  

— Denetlenen şirketin önemli sayılabilecek hediye vermesine ve aşırı ağırlama 

harcamaları yapmalarına müsaade etmek,  

— Denetim incelemesinde yetkili olan uzmanlar için, denetlenen şirketin ortak veya 

yöneticileri ile akraba olmak. 

 

 

                                                 
204 SPK Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete No: 2006 
4/29. 01. 1989, Tebliğ No 1 
205 Özer, Mevlüt: a.g.e. s: 138 
206 AICPA; Code of Professional Ethics (Meslek Ahlak Yasası), Rule 101 ve SAS No.1, 5.Nisan 2006 



 92 

3.2.4.7.1.1.3. Mesleki Dikkat ve Özen 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), özen ve titizliği, "dikkatli ve basiretli bir denetçinin 

aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önem, göstereceği dikkat ve gayret" olarak 

tanımlamıştır207. 

Bu standartla mesleki bilgi ve deneyime sahip olan denetçinin, görevini sürdürürken 

ve raporunu düzenlerken gerekli mesleki dikkat ve özeni göstermesi gerekliliği 

vurgulanmaktadır. 

3.2.4.7.1.2. Çalışma Alanı Standartları 

3.2.4.7.1.2.1. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı 

"İç kontrol sistemi, bir şirketin varlıklarını koruma altına almak, muhasebe kayıtlarının 

doğruluk ve güvenilirliğini kontrol etmek ve işlevsel verimliliğe ve idari politikalara 

uygunluk sağlamak amacıyla geliştirilen yöntem, önlem ve organizasyonlardır208 

Bir dayanak noktası olarak ve yapılacak denetim testleri sonuçlarının geçerliliğini 

tespit etmek için mevcut iç kontrol sistemi uygun bir biçimde incelenmeli ve sistemin 

değerlemesi yapılmalıdır. 

İç kontrol sistemi yönetim politikalarına bağlılığı güçlendirmek amacıyla 

geliştirilmiştir. İç kontrol sisteminin etkinliği, işletme ile ilgili kayıt, belge, bilgi ve verilerin 

güvenilirliğini artırılmaktadır. Buna bağlı olarak denetçi, yapacağı testlerin niteliğini, 

zamanını, büyüklüğünü ve kullanacağı yöntemi belirleyebilecektir. Denetçinin iç kontrol 

sistemi ile ilgili olumsuz bir izlenime sahip olması, yapacağı denetimin kapsamını 

genişletmesine neden olacaktır209. 

3.2.4.7.1.2.2. Denetim Planlaması ve Gözetim 

Denetimin planlanması, müşteri hakkında bilgi edinilmesi, uygulanacak denetim 

prosedürlerinin niteliğinin, zamanının ve büyüklüğünün belirlenmesi ve buna uygun olarak 

personelin görevlendirilmesi çalışmalarından oluşur 

                                                 
207 SPK Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete No: 2006 
4/29. 01. 1989, Tebliğ No.1 Md.12 
208 F. Çömlekçi, C. Kepekçi ve M. Erdoğan, Muhasebe Denetimi, Eskişehir, 1993, s.22 
209 AICPA; Professional Standards, AU, Section 320.9. 15.Mayıs, 2005 
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Denetimden gerçek ve kaliteli bir sonuç alabilmek için, denetimin amacı, niteliği, 

kapsam ve sınırlarını belirleyen denetim süreci faaliyetlerini ve uygulanacak yöntemlerini 

içeren bir plan yapılmalıdır.  

Planlama çalışması için yazılı bir genel planın yapılmasının, uluslararası standartlara 

göre zorunlu olduğu ileri sürülmektedir. Amerikan standartlarında ise zorunluluk yoktur. Her 

iki standardın denetçiden yazılı bir denetim programı hazırlanmasını zorunlu kıldığı ve 

denetim programının denetçinin çalışmasında uygulayacağı denetim prosedürlerinin bir listesi 

olduğu da belirtilmektedir. 

Gözetim; denetimin amaçlarının başarılıp başarılmadığını tespit eden denetim 

personelinin bu çalışmasını yönlendirmeyi içerir. Gözetim, görevlerin yerine getirilmesi ile 

başlar. Gözetimin diğer bir unsuru, denetim personelinin tamamlanmış çalışmalarını gözden 

geçirmek, bunu onlarla tartışmak ve performanslarını değerlendirmektir. 

3.2.4.7.1.2.3. Yeterlilik Ve Kanıt Toplama 

Bu standarda göre, denetçi, denetim raporunda belirteceği görüşüne etki edecek 

kanıtları toplamalıdır. Kanıtları belge incelemesi, gözlem, doğrulama, soru sorma, yeniden 

hesaplama, derinlemesine araştırma ve soruşturma gibi teknikleri kullanarak elde etmelidir. 

Toplanılan kanıtlar yeterli sayıda ve güvenilir olmalıdır. Kanıtların sayısını, denetlenen 

kalemin risk derecesi, işletmenin niteliği, büyüklüğü ve kanıtı toplama maliyeti gibi faktörler 

belirler. Güvenilirliğini etkileyen faktörler ise, kanıtın objektifliği ve elde edildiği kaynaktır. 

Fazla karmaşık olduğundan, uzmanlar son derece güvenilir sistemler kurmayı 

öğrendiklerinden ve denetçiler, verimli aynı zamanda etkin denetlemeler yapmayı 

düşündüklerinden, saha çalışmasının bu ikinci standardının önemi de artmıştır. Bu standart, 

işlemlerin ve hesap bakiyelerinin test edilmesini kâfi derecede planlamak için denetçinin, 

müşterinin dâhili kontrol sistemini gereğince anlamasını gerektirir210.  

Konuyla İlgili bazı yazarlar aşağıdaki görüşü ileri sürmüştür. 

"Aslında, denetçinin işinin pek çoğunu, kanıt olabilecek bilgi ve verilerin toplanması 

ile bunların değerlenmesi oluşturur. Denetçi, bir kanıtın konuyla ilgili olduğunu, gerçek 

                                                 
210 "Would an review dear the air?" , Accountancy, March 1991 s.9. 
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(objektif) olduğunu, zamanlılığını ve mali tabloların, bütünün doğruluğunun sonuçla ilgili 

olduğunu belirlemede mesleki yargısını kullanmak zorundadır"211. 

3.2.4.7.1.3. Raporlama Standartları 

3.2.4.7.1.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk 

Rapor, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak sunulup 

sunulmadığını belirtmelidir. Bu standart ilk önce denetçinin genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine aşina olmasını, ikinci olarak da rapor edilen mali tabloların müşterinin mali 

durumunu, faaliyetlerinin neticelerini ve mali durumundaki değişimleri doğru olarak 

gösterdiğini belirtmesi gerekir. "Denetim Raporu", genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

ve doğruluğuna ilişkin denetçinin raporlama sorumluluğuyla derinlemesine ilgisini de 

sunmaktadır212. 

Sermaye piyasası düzenlemesinde, denetimde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygunluğun yanısıra, finansal tablolar üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisi olan veya olması 

muhtemel her türlü mevzuat aykırılıklarının incelenmesi de amaçlanmaktadır213. 

3.2.4.7.1.3.2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Tutarlılık 

Bu standarda göre, denetim raporu, denetimin yapıldığı dönemde uygulandığı 

gözlemlenen Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri ve bunların uygulamasında 

kullanılan yöntemler bir önceki dönemdeki uygulamalarla tutarlı değilse, farklı 

uygulandığı durumları açıklamalıdır. 

Muhasebenin temel ilkelerinden tutarlılık ( değişmezlik ) ilkesine göre, seçilen 

muhasebe ilkeleri ve bunları uygulama yöntemleri birbirini izleyen dönemlerde 

değiştirilmeden uygulanmalıdır. İşletmenin mali durumunun yıllar itibariyle 

karşılaştırılabilirliği bu ilke ile sağlanır. Herhangi bir nedenle yapılan değişiklik, 

denetçinin raporunda belirtilmelidir. 

 

                                                 
211 SPK Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete No: 2006 
4/29.01.1989, Tebliğ No 1, Md.29 
212 Mehmet Tutal, Bağımsız Dış Denetim ve Bankacılık Sektöründeki Yeri. Y/Lisans Tezi, İstanbul 92, 
s.51 
213 SPK Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete No: 20064/ 
29.01.1989, Tebliğ No 1, md.36 
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3.2.4.7.1.3.3. Mali Tablolardaki Açıklamaların Geçerlilik 

Denetçinin mali tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerinden yeterli 

açıklama ilkesine uymaması halinde bunun denetim raporunda açıklanmasını öngörür. Bu 

muhasebe ilkesi bilgi kullanıcılarının kararlarını etkileyecektir. Tüm bilgilerin mali tabloların 

içeriğinde ve eklerinde verilmiş olmasını gerektirir. 

Düzenlenecek raporda aksine bir bilgi yoksa finansal tabloların ekinde yer alan 

açıklayıcı dipnotlardaki bilgiler yeterli olarak kabul edilecektir214.  

Bu konuda denetçi ile işletme yönetimi arasında bir anlaşmazlık olması halinde sorun, 

tam açıklamanın sağlanması yönünde çözümlenmelidir. Hizmet verilen kuruluş, yinede bu 

bilgileri açıklamamakta direnirse, denetçi bunu raporunda belirtmeli ve şartlı görüş 

bildirmelidir215. 

3.2.4.7.1.4. Görüş Bildirme 

Denetim faaliyeti sonucunda düzenlenecek raporda denetim faaliyeti ile ilgili olarak 

bir yargıya ulaşılmalı ve bu yargı, mutlaka olumlu görüş, şartlı görüş, görüş bildirmeden 

kaçınma veya olumsuz (ters) görüş belirtmelidir. Bu yargı görüş bildirmekten kaçınma 

şeklinde ise bu durumun nedenleri ayrıntılı bir şekilde raporda yer almalıdır216. 

3.2.4.7.2. Uluslararası Denetim Standartları 

Uluslararası Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

(International Federation of Accountants)’nun Uluslararası Denetim Uygulamaları Komitesi 

(International Auditing Practices Committee - I.A.P.C.)’nde yayınlanmıştır51. 

Uluslararası Denetim Standartları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek yerine, bu 

standartların kısaca belirtilmesi ile yetinilecektir. Bunun nedeni, Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsünde yayınlanan ve yukarıda belirtilen standartların genel olarak 

uluslararası bir uygulama alanı bulmuş olmasıdır. Esasen bu standartlar, standart kapsamının 

konulması yerine, yapılacak işlem sıralaması niteliği taşımaktadır.  

Bu standartlar ( ISA - International Standards on Auditing ) aşağıdaki gibidir;  

I.S.A. 1 - Objektif ve Basit Denetim Kontrolü ilkeleri (Objective and Basic Principles 

Governing an Audit)  

                                                 
214 AICPA; Professional Standards, AU, Section 430.0, 15.Mayıs, 2005 
215 Güredin Ersin, a.g.e. s.34  
216 AICPA; Professİonal Standards, AU, Section 504.01, 15.Mayıs, 2005 
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I.S.A. 2 - Denetleme Sözleşme Mektubu (Audit Engagement Letters)  

I.S.A. 3 - (ISA 1’in yerine geçer- ISA 1 ile aynı) (superseded by ISA 1)  

I.S.A. 4 - Planlama (Planning)  

I.S.A. 5 - Diğer Denetçilerin Çalışmalarını Kullanma (Using the Work of Another 

Auditor)  

I.S.A. 6 - Risk Tahakkuku ve iç Kontrol ilaveleri 1, Eastern Daily Press (EDP) 

Karakteristikleri ve Düşünceler (Risk Assessment and Internal Control Addendum 1, Eastern 

Daily Press (EDP) Characteristics and Considerations)  

I.S.A. 7 - Denetleme Çalışmalarının Kalitesinin Kontrolü (Control of the Quality of 

Audit Work) 

I.S.A. 8 - Denetleme Tutanakları  

Tahakkuk 1 - Envanter incelemesinde Ek Kılavuz, Kabul Edilebilir Hesapların 

Belgelenmesi ve Araştırma Hususunda Dava ve Talepler 

Tahakkuk 2 - Uzun Dönem Yatırımları ve Sektör Bilgileri Hakkında Ek Kılavuz 

(Audit Evidence Addendum 1-Additional Guidance or Observation or Inventory, 

Confirmation of Accounts Receivable and Inquiry Regarding Agnation and Claims 

Addendum 2-Additonal Guidance on Long-Term Investments and Segment Information) 

I.S.A. 9 - Çalışma Kâğıtları (Documentation)  

I.S.A. 10- İç Denetçi Çalışmalarını Kullanma (Using the Work of an Internal Auditor)  

I.S.A. 11- Hile ve Hata (Fraud and Error)  

I.S.A. 12- Analitik Prosedür. (Analytical Procedures)  

I.S.A. 13- Finansal Tablolarda Denetçi Raporu (The Auditor’s Report on Financial 

Statements) 

I.S.A. 14- Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Belgeler Hakkında Diğer Bilgiler 

(Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements)  

I.S.A. 15- EDP çevresinde Denetleme (Auditing in an Eastern Daily Press (EDP) 

Environment)  

I.S.A. 16- Bilgisayar-Denetim Tekniklerini Destekleme (Computer-Assisted Audit 

Techniques)  

I.S.A. 17 - İlgili Gruplar (Related Parties)  

I.S.A. 18- Bilirkişi Çalışmalarını Kullanma (Using the Work of an Expert) 

I.S.A. 19- Denetim Örneklemesi (Audit Sampling)  
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I.S.A. 20- (I.S.A 6'nın yerine geçer – I.S.A. 6 ile aynı ) (superseded by I.S.A. 6) 

I.S.A. 21- Denetçi Raporunun Tarihi: Bilânço Tarihinden Sonraki Durumlar; 

Yayınlanmış Olan Finansal Tablolardan Sonraki Hareketleri Bulmak (Date of Auditor's 

Report; Events After the Balance Sheet Date; Discovery of Facts After the Financial 

Statements Have Been Issued)  

I.S.A. 22- Yönetim tarafından temsil (Representations by Management)  

I.SA. 23- Başarılı işletme (Going Concern)=Bu kavram “Süreklilik İlkesi”dir 

I.S.A. 24- Denetleme Raporunun Özel Amaçları (Special Purpose Audit Reports)  

I.S.A. 25- Fiziksel ve Denetim Riski (Materiality and Audit Risk) 

I.S.A. 26- Muhasebe Tahminlerinin Denetimi (Audit of Accounting Estimates) 

I.S.A. 27- Muhtemel Bilgilerin İncelenmesi (The Examination of Prospective 

Information)  

I.S.A. 28- İlk Yıl Denetleme Sözleşmesi - Açılış bakiyeleri (First Year Audit 

Engagement - Opening Balances)  

I.S.A. 29- Yapısal Risk ve Kontrol Riskleri ile Bunların Bağımsız Prosedürlere Etkisi 

(The Assignments of Inherent and Control Risks and Their Impact on Substantive Procedures) 

I.S.A. 30- İş Hakkında Bilgi (Knowledge of the Business). 

Bunların dışında birçok gelişmiş ülkenin bağımsız denetleme çalışmalarında 

uygulanan standartları da vardır. Türkiye' de muhasebe ve denetleme mesleğinin örgütlenmesi 

sonrasında, yani 1989 yılı sonrasında standartlar ile ilgili çalışmalar başlamış, daha sonra 

denetleme standartlarının TMUDESK tarafından hazırlanmasına devam edilmiştir.  

Muhasebe ve denetim standartları ile ilgili çalışmalar, 1986 yılından sonra bankaların 

ve 1988 yılından itibaren de Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklık ve aracı kurumların 

bağımsız denetime tabi olmaları nedeniyle başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

yayınladığı tebliğler bu boşluğu doldurmuştur217. 

3.2.4.7.3. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin Kullanımı ve Muhasebe 

Açısından Önemi 

Bağımsız denetimde denetimin geçerliliğini sağlayacak olan şartlardan biri bağımsız 

denetim standartlarına uyumdur. Ancak, denetim finansal tablolar üzerinde yapıldığına göre, 

                                                 
217 Koç Yalkın, Yüksel: Türkiye' de Ortak Muhasebe ve Denetim Standartları, Bildiri, XVI. 
Türkiye Muhasebe Kongresi, 26 
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denetime konu olan finansal tabloların doğruluğunu ve geçerliliğini sağlayacak olan finansal 

tabloların hazırlanış biçiminde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulup uyulmamasına 

bakılmalıdır. Denetimin geçerli olabilmesi için sadece denetim standartlarına ve muhasebe 

ilkelerine uyulması da yeterli değildir. Bunlarla birlikte finansal tabloların, denetlenen şirketin 

içinde bulunduğu gerçek durumu gereğince yansıtıyor olması gerekir218 

Muhasebe, kurulumların belli bir dönemdeki ekonomik faaliyetlerinin kuruluşun 

kaynaklarına ve yükümlülüklerine olan etkisinin ölçümü ile ilgilidir. Faaliyetlerin ölçümü 

finansal tabloların hazırlanmasını sağlar. Ancak, ölçümde ortak bir standart geliştirmek 

finansal tabloların karsılaştırılabilirliği için gerektirir. Bu nedenle de dünyanın her tarafında 

uygulanabilir ve herkes tarafından kabul görecek bir muhasebe teorisi yaratma çabası oraya 

çıkmıştır. Çeşitli muhasebe konularında herkes tarafından uyulan kavram, standart ve 

yöntemler “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri” adı altında toplanıştır. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde 1900’lü yıllardan önce kavram olarak kullanılmaya başlayan ancak gerçek bir 

tanımı olmayan “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri” kavramı, 1964 yılında Muhasebe 

İlkeleri Kurulu tarafından il otoritelerce desteklenen ilkeler olarak tanımlanmış ve Amerika 

Birleşik Devletleri'nde ilkelere uymak mesleki sorumluluk haline getirilmiştir219. 

Bu teoriyi oluşturabilmek için Amerika Birleşik Devletlerinin dışında da çalışmalar 

yapılmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri, 1973 yılında Avustralya, Batı Almanya, 

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Japonya, Kanada ve 

Meksika’nın önde gelen muhasebe kuruluşları tarafından yapılan bir anlaşma ile kurulan 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesinin, (International Accounting Standards 

Committee) çalışmalarıdır220. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesine üye ülkelerin gittikçe artan sayısı, 

1970'li yılların sonlarında ve 1980’li yıllarda, tüm üye ülkelerin muhasebe standartları ve 

denetim standartları ile uygulamalarını uluslararası düzeyde kabul görmüş bir hale getirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılmasını ve üye ülkelerde bu uygulamaların yayılması için önemli 

adımlar atılmasını sağlamıştır. Bu standartların uygulanmasını sağlayan en önemli ve etkin 

aracılardan biri bağımsız denetim raporlarıdır. Denetim raporları aracılığı ile standartlara uy-

gunluk arandığı sürece de standartların yaygınlaşma imkânı artmaktadır. 

                                                 
218 Günden Türkan, a.g.e. s.62 
219 Accounting Principles Board, “Status of Accounting Research Bulletins”, Appendix to Opinion No. 
6, 1965 
220 International Accounting Standards Committee ( IASC ), “The Objectives”. Paragraph 2-4 
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3.2.4.8. Denetim Süreci 

Denetim süreci boyunca söz konusu olabilecek evreler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

3.2.4.8.1. Müşterinin Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi 

Denetim sürecinin ilk evresi, müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesidir. Yeni bir 

müşterinin kabulüne karar verirken denetçinin denetim riski açısından gözönünde 

bulundurması gerekli noktalar aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.  

1. Aday müşteri işletmenin iktisadi ve hukuki geçmişi, itibarı, 

2. İşletmenin finansal durumu, 

3. İşletmenin organizasyon yapısı ve tepe yöneticilerinin dürüstlüğü 

4. Denetim raporunun hangi amaçla kullanılacağı, 

5. Geçmiş dönemlere ve içinde bulunulan döneme ait finansal tablolarda hata ve 

hilelerin bulunma olasılığı. 

Yeni bir müşteri için denetim çalışmasının kabul edilmesinden önce, müşteri hakkında 

gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması için benimsenmiş politika ve prosedürler kalite 

kontrol standartları şeklinde tanımlanmıştır. Bu standartların, aynı zamanda halen müşteri 

olan işletmenin denetimine devam edip etmeme kararlarının alınmasında da denetçiye ve 

denetim şirketine yardımcı olacağı ileri sürülmektedir. 

3.2.4.8.2. Denetim Planlanması 

Denetim planlaması, planlamanın özel bir türü olarak, denetim görüşüne ulaşmada 

denetçilerin faaliyetleri ne şekilde yürütecekleri hususundaki davranış düzenini ifade eder. 

Denetim planının amacı, denetim sahalarına ayırmak, denetçileri denetim sahaları arasında 

dağıtarak görevlendirmek, her bir denetim sahasında uygulanması öngörülen denetim yöntem 

ve işlemlerini belirlemek ve denetim faaliyetini zamanlamaktır221. 

Denetim planlamasını oluşturan işlemler ve sırası aşağıdaki gibidir.  

— Müşteri hakkında bilgi toplama,  

— Denetim çalışmalarını bölümleme,  

— İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme ve kontrol riskini değerleme,  

— Önemlilik düzeyini belirleme,  

— Denetim riski düzeyini belirleme, 

                                                 
221 Güredin Ersin, a.g.e. s.72 
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— Denetim programının taslağını hazırlama,  

— Denetim süresini ve zamanını belirleme, 

— Denetim personelini görevlendirme. 

Belli bir durumda etkin ve verimli olabilmek için her hesap veya hesap grubu için 

gerekli olan stratejiyi seçer. Denetleme stratejisi, finansal tablolara dair bir görüşü 

destekleyecek delileri temin etmek için gerekli olan denetleme testlerinin ve prosedürlerinin 

kapsamını, büyüklüğünü ve zamanlamasını belirler. Hem ilkel hem de bilgisayarlaştırılmış 

ortamlarda eşit olarak uygulanabilecek başlıca denetim stratejisi alternatifleri, normal 

prosedürlerin mahiyetinin, büyüklüğünün ve zamanlamasının da ayarlanmasıyla, hesap 

bakiyelerinin doğrudan denetimine ya da uyum testine tabi tutulduktan sonraki özellikli iç 

muhasebe kontrollerine güvenmek durumundadırlar. Denetçi, denetimin bütünü için aynı 

denetim stratejisi alternatifini ya da denetlemenin farklı dilimleri için farklı stratejileri 

benimseyebilir222. Böylece özellikle kontrollere güvenerek bir hesabı, hesaplar grubunu veya 

işlem sürecini ayrıca faaliyet alanların da denetlemek mümkündür223. 

3.2.4.8.3.  Denetim Programı 

Denetim programları, denetimin yürütülmesi sırasında her bir denetim sahası için 

uygulanması düşünülen denetim işlemlerinin türünün ve sırasının yazılı olarak belirlendiği 

taslaklar olarak tanımlanmaktadır224. 

Denetçi, uygulamayı planladığı denetim tekniklerini denetim programına yazdıktan 

sonra, denetim zamanının ve personelin verimli şekilde kullanılması için planlar yapar. 

Gerekli personel sayısının tespitinde, denetim programı dikkate alınır. 

3.2.4.8.4. Denetim Kanıtları 

Muhasebe denetiminin temeli bir kanıt toplama ve değerlendirme sürecine dayanır. Bu 

nedenle yeterli nitelik ve nicelikte kanıtın toplanması gerekmektedir. Bu kanıtların 

incelenmesinden elde edilen sonuçlar ise denetim kanısını oluşturacaktır225. 

Denetçinin, denetlenen konuda bir sonuca ulaşmak için kullandığı her türlü belge ve 

bilgi, denetim kanıtıdır. Denetim kanıtlarına esas, muhasebe verileri, muhasebe defterleri, 

                                                 
222 Güredin Ersin, a.g.e. s.63 
223 Coopers & Lybrand Delioitte, Audit Manual, Volume 2; Audit Guides, "Preleminary and Final 
Analytical Review, September 1990, Solution for Business series, sayfa 207 
224 Güredin Ersin, a.g.e. s.79 
225 Bozkurt, Nejat: a.g.e. s.20 
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mizanlar, hesap ekstreleri vb.dir. Destekleyici bilgiler ise, teyit yazıları, sözleşmeler, 

soruşturma, gözlem ve inceleme sonucu elde edilen bilgilerdir. 

3.2.4.8.5. Denetim Teknikleri 

Denetim teknikleri, denetçinin kanıt elde etmek için kullandığı araç ve yöntemlerdir. 

Muhasebe denetiminde kullanılan başlıca denetim tekniklerinin aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır226. 

— Fiziki gözden geçirme ve sayım,  

— Teyit etme (doğrulama),  

— Belgelerin incelenmesi,  

— Yeniden hesaplama,  

— Defter kayıt işlemlerini yeniden izleme,  

— Derinlemesine araştırma,  

— Soruşturma,  

— Yardımcı muhasebe defterlerinin incelenmesi,  

— İlgili hesaplar arasında ilişki kurma, 

— Karşılaştırmalar ve oranlar. 

3.2.4.8.6. Çalışma Kâğıtları 

Çalışma kâğıtları, denetçinin denetim çalışmaları sırasında izlediği yöntemler, 

uyguladığı testler, elde ettiği bilgiler ve incelemelere bağlı olarak vardığı sonuçları 

kaydettiği belgelerdir. 

Çalışma kâğıtlarının kalitesi, denetimin kalitesini ortaya koyar. Denetim sürecinin 

sonunda oluşacak görüşe temel olan çalışma kâğıtları, hem işletme yönetimine, hem de 

üçüncü kişilere karşı bu görüşün ispatı olarak kullanılır. Çalışma kâğıtları ile aynı 

zamanda denetlenen işletmeye ilişkin temel bilgilerin bulunduğu bir dosya oluşturulur. 

Bu dosya, gelecekte yapılacak denetimler için de referans olma özelliği gösterir227. 

Çalışma kâğıtlarının içerdikleri bilgiler genelde iki ayrı dosyada saklanır. Bunlardan 

birincisi devamlı dosya ve ikincisi ise dönemsel dosya. 

1. Devamlı Dosyalar: Birden fazla dönemde yararlanılabilecek bilgileri içeren 

                                                 
226 Bozkurt, Nejat: a.g.e. s.21 
227 Özer, Mevlüt: a.g.e, s.478. 
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çalışma kâğıtlarının saklandığı dosyalardır. 

Devamlı dosyalarda bulunan bilgi ve belgeler aşağıda gösterilmiştir: 

— Denetlenen işletme hakkında genel bilgileri içeren bilgi kâğıdı (Şirketin unvanı, 

iletişim araçları, faaliyet konusu vb.), 

— İşletmenin ana sözleşmesi ve değişiklikleri,  

— Kırı sözleşmeleri, fabrika, şube ve büroların listesi,  

— Organizasyon şeması,  

— İmza sirküleri, 

— Hesap planı,  

— Genel kurul ve yönetim kurulu toplantı tutanak/arının suretleri,  

— Vekâletname suretleri, 

— Denetim raporlarının suretleri. 

2. Dönemsel dosyalar: Dönemsel dosyalar, denetlenen döneme ait belge ve 

bilgileri kapsamaktadır. Uygulamada genellikle "yıllık çalışma dosyası" olarak 

adlandırılmaktadır. 

Dönemsel dosyalarda bulunan bilgi ve belgeler aşağıda gösterilmiştir. 

— Denetim anlaşması,  

— Denetim programı ve planı,  

— İç kontrol anket formu ve soru kâğıtları,  

— Çalışma tabloları,  

— Denetim kanıtları ile ilgili kayıtlar,  

— Düzeltme kayıtları ile ilgili çalışma kâğıtları,  

— Yazışmalar,  

— Teyitler, 

— Cari dönem sözleşme suretleri,  

— Özet tablolar,  

— Yapılan çalışmalar ve denetim sonuçları 

3.2.4.9. Denetim Raporları 

Muhasebe denetim raporu, denetlemenin, incelemesinin yapısını ve kapsamını 

belirlediği ve müşterinin mali tabloları hakkında bağımsız uzman görüşünü açıkladığı bir 

belgedir. 



 103

Denetim raporu, kullanıcılara yeni veya değişik bilgiler sunmaz. Varolan bilgilerin 

doğruluğu, güvenilirliği konusunda denetçinin görüşünü ortaya koyar. Denetçinin görüşü 

olmaksızın, mali tabloların doğruluk ve güvenilirliği belirsiz olacağından, kullanıcıların 

alacakları kararlarda yanılma olasılıkları artacaktır. 

Denetim raporu, bilgilere ihtiyacı olanlara göre ( kullanıcılar) düzenlenir. Bunların bir 

kısmı işletme içinden diğer bir kısmı ise işletme dışındandır. İşletme içinden olanlar, ortaklar 

ve yönetimdir. İşletme dışından olanlar ise, diğer pay sahipleri, alıcılar, rakipler, devlet ve 

değişik çıkar grupları olarak sıralanabilir228. 

Denetçinin rapordaki görüşünü etkileyebilecek aksaklıklar ve bu aksaklıkların 

derecesine göre denetçinin bildirebileceği görüşler aşağıdaki gibidir229. 

1. Olumlu görüş içeren denetim raporu 

2. Olumsuz görüş içeren denetim raporu 

3. Görüş bildirmekten kaçınma halinde denetim raporu 

4. Şartlı görüş içeren denetim raporu 

3.2.4.9.1. Olumlu Görüş İçeren Denetim Raporu 

Denetçi incelediği mali tablolarla ilgili olumlu bir kanıya varmışsa bunu raporunda 

bildirir. Olumlu görüş belirten rapora" Olumlu Rapor” veya “Şartsız Rapor” adı verilir.  

Olumlu görüş bildirmek için öncelikle Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına 

uygun denetim teknikleri uygulanarak inceleme yapılmış olması gereklidir. Yine, Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olan mali tablolar, işletmenin mali 

yapısını olduğu gibi yansıtıyorsa, denetçi, raporunda olumlu görüş bildirir.  

3.2.4.9.2. Olumsuz Görüş İçeren Denetim Raporu 

Denetçi, denetim süreci boyunca uyguladığı denetim teknikleri ile elde ettiği kanıtlar 

ve gözlemlerin sonucu mali tabloların muhasebe ilkelerine uygun, doğru ve dürüst bir 

biçimde yansıtmadığı görüşüne ulaşırsa, olumsuz görüş bildirir. Genel Kabul Görmüş 

Muhasebe ilkelerinden önemli derecede sapmalar, mali tabloların açıklık ve tutar miktarı uzak 

olması, hata ve hilelerin kabul edilemeyecek kadar büyük olması ve yasal düzenlemelere 

aykırılar, olumsuz görüş belirtilmesinin en önemli nedenlerindendir. 

                                                 
228 Holmes, Arthur W., Overmyer, Wayne S.: a.g.e., s.8. 
229 AICPA, Professional Standards., Section 509, 15.Mayıs, 2005 
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3.2.4.9.3. Şartlı Görüş İçeren Denetim Raporu 

Denetçi, bir kaç önemsiz durum dışında mali tablolarla ilgili, genel olarak olumlu bir 

görüşe ulaşmışsa, raporunda şartlı görüş bildirir. Bu durumda denetçi raporunda olumsuz 

bulduğu noktaları ortaya koymalı, görüşü olmadığı konular dışındaki konularda olumlu bir 

görüşe ulaştığını belirtmelidir. Bu şekilde denetçi, çizdiği sınırlar dâhilinde mali tabloların, 

denetlenen işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst bir biçimde 

yansıttığını açıklamaktadır. 

3.2.4.10. Türkiye’de Bağımsız Denetimle İlgili Yasal Düzenlemeler 

3.2.4.10.1. Ticaret Kanunu Kapsamında Denetim 

7 Ağustos 1972 tarih ve 14269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ortakların 

Denetimine Dair Tüzük”ün birinci maddesinde denetim kapsamı aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir230; 

1. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim, limitet, sermayesi paylara 

bölünmüş komandit ortaklıklar,  

2. “Yabancı Anonim Şirketler ile Yabancı Sigorta Şirketleri Hakkında Kanun 

Muvakkat" kapsamına giren ortaklıkların şube ve acenteleri,  

3. Bankaların, umumi mağazaların, kooperatiflerin konusu kamu hizmeti olan 

ortaklıkların, Devlet İl ve Belediye gibi kamu tüzel kişilerinin sermaye payı bulunan 

ortaklıkların özel kanunlarla kurulan ortaklıkların, imtiyazlı ortaklıkların ve sigorta 

ortaklıkları gibi ortaklıkların Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin işlemleri. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 347 ve onu izleyen maddelerinde anonim şirketlerdeki 

denetim konusunda düzenlemeler yer almaktadır. T.T.K. 347. maddesi hükmü gereğince, 

anonim şirketlerde beşten fazla olmamak üzere bir veya daha fazla denetçi bulunmalıdır. 

Birden fazla olması durumunda, kurul olarak çalışmaları öngörülmek.1edir. Eğer birden fazla 

denetçi varsa yarısından çoğunun, tek denetçi varsa bu denetçinin Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olması zorunlu kılınmıştır. Denetçiler, pay sahibi olan veya olmayanlar arasından 

kuruluşta bir yıl için kuruluş genel kurulu tarafından, takip eden yıllarda en çok üç yıl için 

Genel kurul tarafından seçilir.  

                                                 
230 Batuhan Güvemli, a.g.e.  s.146 
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3.2.4.10.2. Vergi Kanunu Kapsamında Denetim 

Vergi incelemesinin amacı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesinde şu 

şekilde açıklanmıştır; “vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.” 

Vergi denetimini diğer denetimlerden ayıran en önemli özellik budur. Vergi 

denetiminin amacı içerisinde genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygunluk 

ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Ancak muhasebe ilke ve standartlarına uyulması Vergi 

Usul Kanunu'nda takdir nedeni olarak gösterilmiştir.  

Vergi inceleme yetkisine sahip uzmanlar, V.U.K.'un 135. maddesinde belirtilmiştir.  

Bu kişiler; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, 

vergi denetçileri, vergi denetçi yardımcıları veya vergi dairesi müdürleridir. Maliye 

müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri 

her durumda vergi inceleme yetkisine sahiptirler.  

3.2.4.10.3. Merkez Bankası Düzenlemeleri Kapsamında Denetim 

16 Ocak 1987 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı tarafından 

bankaların bağımsız dış denetimlerine ilişkin bir tebliğ yayınlandı ve bu gözetim ve denetimi 

Merkez Bankasına bırakıldı. Tebliğin inceleme konusu açısından asıl önemi ise, bağımsız 

denetimin bankalar için zorunlu hale getirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Tebliğ ile Türkiye’de 

ilk olarak, tüm bankaların, finansal durumlarını Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 

bulunduğu Bakanlıktan izin alarak faaliyet gösteren bir bağımsız denetim kuruluşuna 

incelemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda da bankalar, bağımsız denetim kuruluşlarınca 

hazırlanacak olan denetim raporunun bir kopyasını Merkez Bankası’na vermekle 

yükümlüdürler ve ancak bir kopyası Merkez Bankası’na gönderilen rapor, denetim raporu 

olarak yayınlanabilecektir231. 

3.2.4.10.4. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Denetim 

Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık 

içinde çalışmasını sağlamaktan sorumlu organ olarak Kurul'a düzenlemeler yapma ve gözetim 

                                                 
231 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ilişkin Tebliğ, Resmi 
Gazete, sayı 19343, 16 Ocak 1987. 
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yetkilerine ek olarak, kanun kapsamındaki ortaklık ve kurumlarda denetleme yapma yetkisi de 

verilmiştir.  

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun doğrudan 

veya bağımsız denetleme kuruluşları aracılığı ile yapacağı denetleme faaliyetleri 

belirlenmiştir. Bu maddeye göre Kurul'un görev ve yetkileri arasında aşağıdaki denetimler yer 

almaktadır.  

I. Menkul kıymetlerin ihracı, halka arz ve satış işlemlerini düzenlemek ve denetlemek, 

3568 sayılı kanuna göre denetlemeye yetkili olanların sermaye piyasasında bağımsız 

denetleme faaliyetinde bulunmak üzere oluşturacakları kuruluşlara ilişkin kuruluş şartları ve 

çalışma esaslarım belirlemek ve bu kuruluşları ilan etmek,  

II. Kamunun zamanında yeterli ve doğru aydınlatılmasını sağlamak amacıyla her türlü 

mali tablo ve raporların denetimlerini sağlamak, tebliğler yayınlamak,  

III. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ihraççıların, bankaların, sermaye piyasası 

kurumlarının, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların faaliyetlerinin Sermaye Piyasası 

Kanunu'na, yönetmelik, tebliğ ve kararlar ile sermaye piyasası ile ilgili diğer mevzuata 

uygunluğunu denetlemek,  

IV. Kurula sunulan mali tablo ve denetim raporlarım inceleyerek gerekirse 

denetçilerden ayrıca rapor istemek,  

V. Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere 

dayalı vadeli işlem sözleşmesi ile münhasıran bu sözleşmelerin işlem göreceği borsalarda 

çalışacak kurumların, kuruluşların faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini düzenlemek, 

izlemek ve denetlemek,  

VI. Sermaye piyasası araçlarının takasım, saklanmasını ve kaydı değer haline 

getirilmesini ve derecelendirilmesini düzenlemek, izlemek ve denetlemek.  

3.3. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetim 

Tüketim kooperatifleri kuruluşlarından itibaren denetimle karşı karşıya kalmaktadır. 

Tüketim kooperatiflerin karşılaştığı ilk denetim kamusal denetimdir. Tüketim kooperatifin 

kuruluşuna izin vermeye yetkili bakanlık ve ticaret sicilince gerçekleştirilen denetimdir. Tüketim 

kooperatifin kurulmasından itibaren kooperatif içinde iç denetimi sağlayacak denetleme kurulu 

tarafından iç denetim sağlanır. Denetleme kurumu kooperatifin her türlü hesap ve işlemlerim 

ortaklar adına denetlemekle görevlidir. Denetçiler görevleri esnasında kooperatif faaliyetlerinin 
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yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun, ana sözleşme ve genel kurul kararlarına aykırı 

hareketleri, ilgililerin bağlı bulundukları organlara ve gerekli hallerde genel kurula haber 

vermek zorundadırlar232. Bunun yanında tüketim kooperatifleri de diğer işletmeler gibi 

bağımsız denetim yaptırabilirler. Bağımsız denetimin kooperatife sağlayacağı birçok fayda 

vardır. Bunlar; bağımsız denetim mali tabloların güvenirliliğim arttırır, kooperatif yönetimi ve 

kooperatifte çalışanların sahtekârlık yapmalarım önler, denetlenmiş mali tablolar resmi 

kurumlar için daha anlamlıdır, denetlenmiş mali tablolar kredi olanaklarını genişletir, 

bağımsız denetim kooperatifin muhasebe kayıtlarındaki maddi hataları ortaya çıkarır ve bu 

sayede gelir ve giderlerin doğru olarak gösterilmesi sağlanır. 

Sonuç olarak kooperatiflerde denetim, iç denetim, dış denetim ve de kamu denetimi 

olarak gelişir. Kooperatiflerde dış denetimi bağımsız denetçinin yanında kooperatif üst birliği 

tarafından da sağlanır233. 

3.3.1. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetimin Tanımı 

Bağımsız denetim, tüketim kooperatiflerin dengeli bir yolda gelişmelerini sağlamak 

amacı ile kooperatif işlem ve eylemlerin; kooperatiften bağımsız uzman bir kişi ya da bir 

kurul tarafından denetlenmesidir. 

Bu sistemde, kooperatif teşebbüslerin hesaplarını tetkik eden kooperatif dışı özel bir 

hesap uzmanına başvurulur. Bu bir uzman kişi olduğu gibi bir kurulda olabilir. Bu uzman kişi, 

kooperatifin tüm işlem ve eylemlerini kontrol ederek, hesap ve kayıtları inceleyerek, bir rapor 

halinde yönetim kuruluna sunar234. 

3.3.2. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetimi Gerektiren Faktörler 

Tüketim kooperatiflerde mali tabloların bağımsız bir uzman tarafından denetlenmesi 

ihtiyacı sanayileşme hareketlerine paralel olarak gelişmiştir, iş hayatında mali tabloları 

kullananların sayı ve etkinliğinin artması, muhasebe işlemlerinin gittikçe karmaşıklaşması ile 

hata ve hile ihtimalinin her zaman olması mali tabloların bağımsız bir uzman denettirilmesini 

gerekli kılmıştır. 

                                                 
232 Cafer Tayyar Çoklu, Uygulamada Yapı Kooperatifleri, Omaş Ofset, 4.bs. İstanbul: 2001, s.387 
233 Güredin Ersin, a.g.e, s.16 
234 Harun Pastanoğlu, Kooperatiflerde Denetim Sorunu, Kooperatifçilik dergisi, 1972, Sayı 9, s.15. 
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Ekonomik kararlar karar verirken elde edilebilen bilgilere ve karar verenin sezgilerine 

dayanır. Kararların isabetli olması için yeterli miktar ve kalitede bilgi elde edilmesi 

zorunludur. Yeterli kaliteden amaç elde edilen bilgilerin güvenilir olmasıdır235. 

3.3.3. Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetiminin Amacı 

Kooperatiflerde mali tabloların bağımsız denetimindeki esas amaç mali tablolar 

hakkında bir neticeye ulaşmaktır. Bununla beraber bu amaca ulaşmak için çalışmalar 

yapılırken bazı ikinci amaçlara da hizmet edilir. Denetim çalışmaları bir üretim sürecine 

benzetilirse denetimin ana ürünü mali tablolar hakkında rapor vermek, yan ürünleri ise hata ve 

hileleri ortaya çıkarmak ve yönetime önerilerde bulunmaktır236. 

Ayrıca mali tabloların denetiminin hata ve hileleri önleyici etkisi bulunmaktadır. 

Bunun yanında bağımsız denetimin uygunluk denetimi ve faaliyet denetimim de 

gerçekleştirmesi gerekir. Mali tabloların bağımsız denetiminin amaçlarım sıralayacak olursak; 

— Mali tablolar hakkında rapor vermek, 

— Hata ve hileleri ortaya çıkarmak, 

— Hata ve hileleri önlemek, 

— Yönetime önerilerde bulunmak. 

Mali tabloların denetimi sırasında ortaya çıkan bu imkânlar hem denetçi hem de 

denetlenen kooperatif için büyük yararlar sağlar. Denetlenen kooperatifin etkenliğini ve 

etkinliğini artırabilir. Denetim maliyeti ileride sağlanacak tasarruf ve karlarla karşılanmış 

olur237. 

                                                 
235 Gürbüz Hasan, a.g.e. s. 26. 
236 Gürbüz Hasan, a.g.e. s.31 
237 Gürbüz Hasan, a.g.e. s.32 
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ÖRNEK 
 

S.S.YAKA KENT KONUT YAPI KOOP. MİZANI  
 
Hesap 
Kodu 

Adı Borç Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye 

102 BANKALAR 61 319 054 362,00    59 150 549 342,00    2 168 505 020,00     

320 SATICILAR 99 238 775 335,00    39 996 126 263,00    59 242 649 072,00     

360 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 

795 465 718,00    88 463 344,00     87 997 626,00    

361 
ÖDENECEK SOS. 
GÜV. KESİNTİLERİ 

3 017 580 919,00    3 126 562 369,00     108 981 450,00    

381 
GİDER 
TAHAKKUKLARI 

4 839 185 618,00    4 839 185 618,00      

449 
ALINAN DİĞER 
AVANSLAR 

 7 000 000,00      

500 SERMAYE  137 922 299 000,00     137 922 299 000,00    

642 FAİZ GİDERLERİ  19 655 469,00     7 000 000,00    

720 
DİREKT İŞÇİLİK 
GİDERLERİ 

13 050 790 445,00         13 050 790 445,00    19 655 469,00    

730 
GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ 

62 029 546 682,00     62 029 546 682,00     

770 
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

1 654 442 326,00     1 654 442 326,00     

Topla
m 

  245 944 841 405,00    245 149 841 405,00    138 145 933 545,00    138 145 933 545,00    

 
 

 
S.S.YAKA KENT KONUT YAPI KOOP. BİLÂNÇOSU 
             

Hesap 
Kodu AKTİF Hesap 

Kodu PASİF 

102 BANKALAR 2 168 505 020,00    360 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 

87 997 626,00    

320 SATICILAR 59 242 649 072,00    361 
ÖDENECEK SOS. 
GÜV. KESİNTİLERİ 

108 981 450,00    

720 
DİREKT İŞÇİLİK 
GİDERLERİ 

13 050 790 445,00    449 AİDAT 137 922 299 000,00    

730 
GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ 

62 029 346 682,00    500 SERMAYE 7 000 000,00    

770 
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

1 654 442 326,00    642 FAİZ GİDERLERİ 19 655 469,00    

Toplam   138 145 733 545,00   Toplam  138 145 933 545,00    
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S.S.YAKA KENT KONUT YAPI KOOP. GELİR-GİDER TABLOSU 
 

Grup – Hesap Adı Önceki Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Cari Dönem 

C. NET SATIŞLAR     

BRÜT SATIŞ KARI 
VEYA ZARARI 

    

FAALİYET KARI 
VEYA ZARARI 

    

F. DİĞER 
FAALİYET. 
OLAĞAN GELİR 

  19 655 469  

OLAĞAN KAR VE 
ZARAR 

   
19 655 469 

DÖNEM KARI 
VEYA ZARARI 

   
19 655 469 

DÖNEM NET KARI 
VEYA ZARARI 

   
19 655 469 

 

Özellikle bilânço incelendiğinde Gelir-Gider hesapların bilançoda yer aldığı tespit 

edilmiştir. Oysa bu hesaplar bilânço da yer almaz, yansıtma hesapları aracılığı ile Gelir-Gider 

hesaplarına aktarılır.  

Gelir-Gider tablosunu denetlediğimizde bütün gelir-gider hesaplarının gelir- gider 

tablosunda yer almadığı görülmüştür. 

Sonuç olarak S.S.YAKA KENT KONUT YAPI KOOP.ine ilişkin mali tabloların 

yeterince denetlenmediği tespit edilmiştir.  
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4. UYGULAMA 

1. S.S.Kocaeli ve civarı Tük. Koop. Birliğine ait Mizan, Bilanço ve Gelir-Gider 
Tablosu aşağıda sunulmuştur. 

Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 1 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

100 KASA 1138351,83 1137549,82 802,01   

101 ALINAN ÇEKLER 680559,01 680559,01 0,00   

101-01 Portföydeki çekler 680559,01 680559,01 0,00   

101 ALINAN ÇEKLER Yekûnu 680559,01 680559,01 0,00 0,00 

102 Bankalar 3183558,56 3107153,10 76405,46   

102-02 Dışbank 2183380,90 2106975,44 76405,46   

102-03 Dışbank Vadeli Hesap 1000177,66 1000177,66 0,00   

102 BANKALAR Yekûnu 3183558,56 3107153,10 76405,46   

103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMR 957793,35 1031331,35  73538,00 

120 ALICILAR 1843623,42 1692441,94 151181,48   

120-01 Ortaklar 1843623,42 1692441,94 151181,48   

120 ALICILAR Yekûnu 1846523,42 1692441,94 151181,48 0,00 
153 TİCARİ MALLAR 1348759,50 1345275,50 3484,00   
153-01 Ticari Mallar 1348759,50 1345275,50 3484,00   

153-01-001 Ticari Mallar % 1 56174,86 52690,41 3484,00   
153-01-008 Ticari Mallar % 8 206797,41 206797,41 0,00   
153-01-018 Ticari Mallar % 18 1085787,26 1085787,26 0,00   

153-01 Ticari Mallar Yekûnu 1348789,50 134527550,00 3484,00 0,00 

153 TİCARİ MALLAR YEKÛNU 1348759,50 1345275,50 3484,00 0,00 
190 DEVREDEN KATMA DEĞER X 3537,00 3537,00 0,00   
191 İNDİRİLECEK KDV 224194,16 224194,16 0,00   

191-03 İndirilecek KDV 219750,99 219750,99 0,00   
191-05 Satışlardan iade KDV 4443,17 4443,17 0,00   

191 İNDİRİLECEK KDV Yekûnu 224194,16 224194,16 0,00 0,00 
195 İŞ AVANSLARI 2653,00 2653,00 0,00   
195-01 Orpa pazarlama 517,00 517,00 0,00   
195-02 Yenikanlar 91,00 91,00 0,00   
195-03 Kampanya Elektronik 2045,00 2045,00 0,00   

195 İŞ AVANSLARI Yekûnu 2653,00 2653,00 0,00 0,00 
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIK 500,00 0,00 500,00   
248-02 Merkez Birlik Katilim Paz 500,00 0,00 500,00   

248 DİĞER MALİ DURAN VAR 500,00 0,00 500,00 0,00 
252 BİNALAR 8599,62 0,00 8599,62   
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Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 2 

 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

252-01 Merkez Depo Binası 7752,12 0,00 7752,12   
252-02 Muhasebe Bürosu 25,50 0,00 25,50  
255-03 M. Depo Bitişiğindeki Bin 822,00 0,00 822,00   

252 BİNALAR Yekûnu 8599,62 0,00 8599,62 0,00 
255 DEMİRBAŞLAR 6627,95 0,00 6627,95   
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 0,00 4953,54  4953,54 

257-01 Binalar Birikmiş Amortis 0,00 166,02  166,02 
257-05 Demirbaşlar Birikmiş Amo 0,00 4787,52   4787,52 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 0,00 4953,54 0,00   
281 GELİR TAAHHUKLARI 3281,00 0,00 3281,00   

281-01 Sahra Ticaret 2281,00 0,00 2281,00   
281-02 Kampanya Elektronik 1000,00 0,00 1000,00   

281 BELİR TAAHHUKLARI Yekûnu 3281,00 0,00 3281,00 0,00 
309 DİĞER MALİ BORÇLAR 29466,89 31561,89  2095,00 

309-01  Enver Kılıç Borç Ol. Alın 0,00 2095,00  2095,00 
309-02  Merkez Tükobirlik Diğer 20956,89 20956,89 0,00   
309-09 Diğer 8510,00 8510,00 0,00   

309 MALİ BORÇLAR Yekûnu 29466,89 31561,89 0,00 2095,00 
320 SATICILAR 1536660,61 1651339,53  114678,92 
320-01 Satıcılar 1536660,61 1651339,53   114678,92 

320 SATICILAR Yekûnu 1536660,61 1651339,53 0,00 114678,92 
321 BORÇ SENETLERİ 230259,35 230259,35 0,00   
321-01 Borç senetleri 230259,35 230259,35 0,00   

321 BORÇ SENETLERİ Yekûnu 230259,35 230259,35 0,00 0,00 
335 PERSONELE BORÇLAR 35035,10 36095,10  1060,00 
335-01 Ödenecek ücretler 31758,79 31758,79 0,00   
335-03 Ödenecek ikramiyeler 1060,00 1060,00  1060,00 
335-03 Ödene. Pers. Uergı iadeler 1951,00 1951,00 0,00   

335-04 Öden. Huzur hakları 255,31 255,31 0,00   

335 PERSONELE BURÇLAR Yekûnu 35035,10 35035,10 0,00 1060,00 
360 ÖDENECEK VERGİ. VE FONL 23133,75 23133,75  5414,00 

360-02 Sorumlu Sıfat. Kes. Vergi 6766,85 6766,85  2751,00 
360-02-001 Ücret Gelir Vergisi Kesı 6500,20 6500,20  2662,00 
360-02-002 Serbest Meslek Vergisi K 10,30 10,30 0,00   
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Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 3 

 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

360-02-006 Damga Vergisi Kesintisi  256,35 345,35   89,00 

360-02 Sorumlu Sıfat. Kes. Vergi 6766,85 9517,85  2751,00 
360-03 Ödenecek KDV  16366,90 19029,90  2663,00 
360-03-001 Ödenecek KDV 16366,90 19029,90  2663,00 

360-03 Ödenecek KDV Yekûnu  16366,90 19029,90   2663,00 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONL 23133,75 28547,75  5414,00 
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİN 14049,98 17892,82  3842,84 

361-01  Normal Personel SSK. Prim  11237,82 14419,90  3182,08 
361-02 Enekli Personel SSK. Prim 1805,80 2181,60  375,80 
361-03 Normal Personel işs. Prim 1006,36 1291,32  284,96 

361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİN 14049,98 17892,82 0,00 3842,84 
381 GİDER TAHAKKUKLARI  35598,74 35598,74 0,00   
381-01 Alemdar Vergi Dairesi  21350,75 21350,75 0,00   
381-02 Sosyal Sigortalar Kurumu 14247,99 14247,99 0,00   

381 GİDER TAHAKKUKLARI Yek 35598,74 35598,74 0,00 0,00 
391 HESAPLANIN KDV 476469,64 476469,64 0,00   
391-01 Hesaplanan KDV  232646,13 232646,13 0,00   
391-01-001 Hesaplanan KDV % 1 505,99 505,99 0,00   

391-01-008 Hesaplanan KDV % 8  16453,38 16453,38 0,00   
391-01-018 Hesaplanan KDV % 18 215686,76 215686,76 0,00   

391-01 Hesaplanan KDV Yekûnu 232646,13 232646,13 0,00 0,00 
391-02  Alışlardan iade KDV K.D.V. 3820,65 3820,65 0,00   
391-09 Denkleştirme Tablo 240002,86 240002,86 0,00   

391 HESAPLANAN KDV Yekûnu 476469,64 476469,64 0,00 0,00 
431 ORTAKLARA BORÇLAR  15684,08 15684,08 0,00   
431-01 Dağıtılacak Risturnlar  15684,08 15684,08 0,00   
431-01-001 Aeg Eti Risturn  1157,08 1157,08 0,00   
431-01-002 Anadolu Birlik Risturn 24,22 24,22 0,00   

431-01-003 Bomko Risturn 880,85 880,85 0,00   
431-01-005 Adakoop Risturn 24,90 24,90 0,00   
431-01-006 Harb iş Send. Risturn 363,80 363,80 0,00   
431-01-007 Harb iş Tük Risturn 1361,05 1361,05 0,00   

431-01-008 Hizmet Edn. Risturn 610,67 610,67 0,00   
431-01-009 İksan Risturn  279,05 279,05 0,00   
431-01-010 İmetko Risturn 1405,96 1405,96 0,00   
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Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 4 
 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

431-01-011 İmko Rıstrun 373,92 373,92 0,00   
431-01-012 Kırazdere Rıstrun 331,83 331,83 0,00   
431-01-013 Lasko Rıstrun 1422,09 1422,09 0,00   
431-01-015 Petışko Rıstrun 1675,18 1675,18 0,00   
431-01-016 Petko Rıstrun 1550,92 1550,92 0,00   
431-01-017 Pımko Rıstrun 1014,90 1014,90 0,00   
431-01-019 Selkoop Rıstrun 1195,56 1195,56 0,00   
431-01-020 Süper Fosfat Rıstrun 337,57 337,57 0,00   
431-01-022 Kordsa Rıstrun 879,96 879,96 0,00   
431-01-024 Haberleşme Rıstrun 141,32 141,32 0,00   
431-01-025 Haskoop Rıstrun 187,82 187,82 0,00   
431-01-026 Basf Sümer Rıstrun 52,57 52,57 0,00   
431-01-027 Sağkoop Rıstrun 164,32 164,32 0,00   
431-01-026 Türk Kablo Rıstrun 248,54 248,54 0,00   
431-01 Dağıtılacak Rıstrunlar Y 15684,08 15684,08 0,00 0,00 
431 ORTAKLARA BÖRÇLAR Yek 15684,08 15684,08 0,00 0,00 
500 SERMAYE 0,00 3892,70  3892,70 
500-01 Sermaye Katılım Payı 0,00 3892,70  3892,70 
500-01-001 Petko Sermaye Ka 0,00 208,00  208,00 
500-01-002 Petışko Sermaye Ka 0,00 208,00  208,00 
500-01-003 Harb iş Send Sermaye Ka 0,00 208,00  208,00 
500-01-004 Harb ıs Tük. Sermaye Ka 0,00 208,00  208,00 
500-01-005 Selkoop Sermaye Ka 0,00 198,00  198,00 
500-01-006 Kordsa Sermaye Ka 0,00 208,00  208,00 
500-01-007 Aeg Eti Sermaye Ka 0,00 203,00  203,00 
500-01-008 Bomko Sermaye Ka 0,00 203,00  203,00 
500-01-009 İmetko Sermaye Ka 0,00 203,00  203,00 
500-01-010 Lasko Sermaye Ka 0,00 158,00  158,00 
500-01-011 İmka Sermaye Ka 0,00 203,00  203,00 
500-01-012 Pımko Sermaye Ka 0,00 203,00  203,00 
500-01-013 Süper Fosfat Sermaye Ka 0,00 203,00  203,00 
500-01-014 Haberleşme Sermaye Ka 0,00 53,00  53,00 
500-01-018 Hizmet Edeni. Sermaye Ka 0,00 200,00  200,00 
500-01-019 İskân Sermaye Ka 0,00 50,00  50,00 
500-01-020 Kırazadere Sermaye Ka 0,00 200,00  200,00 
500-01-023 Göktepe Sermaye Ka 0,00 2,00  2,00 
500-01-027 Pimenkoop Sermaye Ka 0,00 50,00  50,00 
500-01-028 Haskoop Sermaye Ka 0,00 208,00  208,00 
500-01-029 Basf Sümer Sermaye Ka 0,00 208,00  208,00 
500-01-030 Sağkoop Sermaye Ka 0,00 72,00  72,00 
500-01-031 Türk Kablo Sermaye Ka 0,00 200,00  200,00 
500-01-032 Çağdaş Yard. ve Tüketim K 0,00 25,00  25,00 
500-01-033 S.S.Elmas Tüketin Kooper 0,00 10,00  10,00 
500-01 Sermaye Katılım Payı Yek 0,00 3892,70 0,00 3892,70 
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Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 5 

 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

500 SERMAYE Yekûnu 0,00 3892,70 0,00 3892,70 
540 YASAL YEDEKLER 0,00 5567,27  5567,27 

540-01 Yedek Akçeler 0,00 5567,27   5567,27 

540 YASAL YEDEKLER Yekûnu 0,00 5567,27 0,00 5567,27 
541 STATÜ YEDEKLERİ 0,00 1298,16  1298,16 

541-02 Eğitim ve Kültürel Katkı 0,00 1298,16   1298,16 

541 STATÜ YEDEKLERİ Yekûnu 0,00 1298,16 0,00 1298,16 
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 25219,55  25219,55 

542-02 Personel Tazminat Fon 0,00 25219,55   25219,55 

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER Y 0,00 25219,55 0,00 25219,55 
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1976,11 1976,11 0,00   
590 DÖNEM NET KARI 0,00 9321,54 0,00 9321,54 

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 1388960,65 1388960,65 0,00   
600-01 Ticari Mal Satışı 1342988,75 1342988,75 0,00   
600-01-001 Ticari Mal Satışı % 1 50601,43 50601,43 0,00   
600-01-002 Ticari Mal Satışı % 8 205562,75 205562,75 0,00   

600-01-003 Ticari Mal Satışı % 18 1086824,57 1086824,57 0,00   

600-01 Ticari Mal Satışı Yekûnu 1342988,75 1342988,75 0,00 0,00 
600-02 Hizmet Satışı 45971,90 45971,90 0,00   

600-02-001 Muhasebe Katılım H.Fatur 40938,00 40938,00 0,00   
600-02-003 Antalya Seminer Bedeli G 5033,90 5033,90 0,00   

600-02 Hizmet Satışı Yekûnu 45971,90 45971,90 0,00 0,00 

600 YURT İÇİ SATIŞLAR Yekûnu 1388960,65 1388960,65 0,00 0,00 
602 DİĞER GELİRLER 1596,82 1596,82 0,00   
602-03 Fiyat Farkı 1596,82 1596,82 0,00   

602 DİĞER GELİRLER Yekûnu 1596,82 1596,82 0,00 0,00 
610 SATIŞTAN İADELER (-) 22344,06 22344,06 0,00   
612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 2500,01 2500,01 0,00   
612-01 Fiyat farkı 2500,01 2500,01 0,00   

612 DİĞER İNDİRİMLER (-) Yek 2500,01 2500,01 0,00 0,00 
621 SATILAN TİC. MALLAR MALİ 1317381,01 1317381,01 0,00   
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Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 6 

 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 70493,12 70493,12 0,00   
642 FAİZ GELİRLERİ 4798,75 4798,75 0,00   
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KA 68581,83 68581,83 0,00   
649-01 Alış ıskontosu Gelirleri 9124,48 9124,48 0,00   
649-01-001 Doğuş grup Pazarlama 74,58 74,58 0,00   
649-01-002 Sahra Gıda 1458,86 1458,86 0,00   
649-01-003 Meltem Gıda Temizlik 34,75 34,75 0,00   
649-01-004 Ekşilioğlu 455,00 455,00 0,00   
649-01-005 Orpa Pazarlama 343,22 343,22 0,00   
649-01-006 Umut Pazarlama 720,34 720,34 0,00   
643-01-008 Eskar Ülker Gıda 989,16 989,16 0,00   
649-01-009 Tümko Gıda 1581,16 1581,16 0,00   
649-01-010 Güney Gıda Dağıtım 60,17 60,17 0,00   
649-01-013 Dilek Gıda 355,78 355,78 0,00   
649-01-015 Kampanya Pazarlama 1000,00 1000,00 0,00   
649-01-016 Ebrar Gıda (T.Kola) 86,65 86,65 0,00   
649-01-018 Eskar Gıda Yağ 740,92 740,92 0,00   
649-01-019 Seçkin Onur 322,47 322,47 0,00   
649-0l -020 Gülbirlik 253,75 253,75 0,00   
649-01-022 Yıldırımlar Gıda 293,11 293,11 0,00   
649-01-023 İlkar Gıda 183,01 183,01 0,00   
649-01-025 Kocaeli Yıldırımlar 171,52 171,52 0,00   
649-01 Alış ıskontosu Gelirleri 9124,48 9124,48 0,00 0,00 
649-02 Hizmet Bedeli Gelirleri 52262,99 52262,99 0,00   
649-03 MB Kart ıskonto Gelirler 7178,70 7178,70 0,00   
649-09 Diğer olağan gelir ve ka 15,66 15,66 0,00   
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KA 68581,83 68581,83 0,00 0,00 
659 DİĞER OLAĞAN GIDA VE Z 41898,31 41898,31 0,00   
659-01 Hizmet Bedeli Giderleri 41898,31 41898,31 0,00   
659 DİĞER OLAĞAN GID. VE Z 41898,31 41898,31 0,00 0,00 
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1463938,05 1463938,05 0,00   
632 DÖNEM NET KARI VE ZARARI 9321,54 9321,54 0,00   
791 İŞÇİ ÜCRET UE GİDERLERİ 57143,55 57143,55 0,00   
791-01 Ücretler 43729,26 43729,26 0,00   
791-02 İkramiyeler 3282,29 3282,29 0,00   
791-03 İşveren Hissesi 9332,48 9332,48 0,00   
791-04 İşsizlik Primi işv. Hisse 799,52 799,52 0,00   
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 57143,55 57143,55 0,00 0,00 
793 DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZM 3522,57 3522,57 0,00   
793-01 Haberleşme Giderleri 1966,99 1966,99 0,00   
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Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 7 

 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

793-01-001 Telefon Giderleri 1892,41 1892,41 0,00   
733-01-002 Pasta Giderleri 6,00 6,00 0,00   

733-01-004 Kargo Giderleri 68,58 68,58 0,00   

793-01 Haberleşme Giderleri Yek 1966,99 1966,99 0,00 0,00 
793-02 Enerji, Vakit ve Su Gider 699,77 699,77 0,00   

793-02-001 Elektrik Giderleri  673,61 673,61 0,00   
733-02-002 Su Giderleri 26,16 26,16 0,00   

733-02 Enerji, Yakıt ve Su Gider 699,77 699,77 0,00 0,00 
793-04 Bakım, Onarım Giderleri  97,00 97,00 0,00   
793-04-001 Bina Bakını, Onarın Gideri 17,00 17,00 0,00   
793-04-002 Makina, Tesis, Demirbaş Ba 80,00 80,00 0,00   

793-04 Bakım, Onarım Giderleri Y 97,00 97,00 0,00 0,00 
793-05 Bilgi işlem Giderleri  758,81 758,81 0,00   
793-05-003 Bilgi işlen Hizmet Gider 758,81 758,81 0,00   

793-05 Bilgi işlem Giderleri Ye  758,81 758,81 0,00 0,00 

793 DIŞ, SAĞL. FAYDA VE HİZM 3522,57 3522,57 0,00 0,00 
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 7115,21 7115,21 0,00   
794-03 Reklâm Ve Satışları Teşv 83,56 83,56 0,00   

794-03-001 Reklâm Giderleri 83,56 83,56 0,00   

734-03 Reklâm Ve Satışları Teşv 83,56 83,56 0,00 0,00 
794-04 İş Takıp Seyahat Giderler 1239,06 1239,06 0,00   
794-04-001 İş takıp Seyahat Giderler 700,00 700,00 0,00   

734-04-002 Yurt içi Seyahat Giderler 539,06 539,06 0,00   

794-04 İş Takıp Seyahat Giderler 1239,60 1239,60 0,00 0,00 
794-05 Temsil Giderleri 3711,10 3711,10 0,00   

794-05-001 Temsil ve Ağırlama Gider  689,99 689,99 0,00   
794-05-002 Çay Ocağı Giderleri 1175,00 1175,00 0,00   
794-05-003 Oda Aıdatları  96,00 96,00 0,00   
794-05-006 Yemek Giderleri 1750,11 1750,11 0,00   

794-05 Temsil Giderleri Yekûnu 3711,10 3711,10 0,00 0,00 
794-06 Eritim Kültür ve Yayın G  1244,89 1244,89 0,00   
794-06-001 Kırtasiye Giderleri  513,89 513,89 0,00   

794-06-003 Abone Ve Aidat Giderleri 126,00 126,00 0,00   
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Genel Mizan (son durum) 
Tarih : 31-Aralık–2005 Cumartesi      Saat:  : 16:10 
Firma : S.S.KOCAELİ VE CİVARI TÜK.KOOP.BİRLİĞİ.  Sayfa No : 8 
 

Hesap Kodu / Adı Borç Alacak 
Borç 
Bakiye 

Alacak 
Bakiye 

794-06-004 Gazete Mecmua Kitap Gide 55,00 55,00 0,00   
754-06-007 Fatura Bası ıs Giderleri 550,00 550,00 0,00   

794-06 Eğitim Kültür ve Yayın Gide 1244,89 1244,89 0,00 0,00 
794-07 Mahkeme ve Noter Giderle 183,22 183,22 0,00   
734-07-002 Noter Giderleri 183,22 183,22 0,00   

794-07 Mahkeme ve Noter Giderle 183,22 183,22 0,00 0,00 
794-09 Diğer Çeşitli Giderler 653,38 653,38 0,00   
794-09-002 Genel kurul Giderleri 304,80 304,80 0,00   

794-09-009 Diğer Çeşitli Giderler 348,58 348,58 0,00   

794-09 Diğer Çeşitli Giderler Y 653,38 653,38 0,00 0,00 

794 ÇEŞİTLİ GİDERLER Yekûnu 7115,21 7115,21 0,00 0,00 
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1037,37 1037,37 0,00   
795-01 Damga Pulu Giderleri 390,00 390,00 0,00   
795-04 Çek Defteri ve D. Banka M 439,47 439,47 0,00   

795-06 Belediye Vergi Ve Resim 207,90 207,90 0,00 0,00 

795-06-001 Emlak Vergileri 207,90 207,90 0,00   
795-06 Belediye Vergi Ve Resim 207,90 207,90 0,00   
795 VERGİ KESİM VE HARÇLAR Y 1037,37 1037,37 0,00   

796 AMORTİSMANLAR VE TÜKN 1674,42 1674,42 0,00   

796-01 Maddi Duran Var. Amort. Gi 1674,42 1674,42 0,00 0,00 

796-01-006 Demirbaşlar Amortisman G 1674,42 1674,42 0,00 0,00 
736-01 Maddi Duran Var. Amort.Gi 1674,42 1674,42 0,00   
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKN 1674,42 1674,42 0,00   
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA 70493,12 70493,12 0,00   

TOPLAM   16333173,04 16333173,04 250881,52 250881,52 
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S.S.KÖRFEZ TÜKOBİRLİK 
KOCAELİ VE CİVARI TÜKETİM KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 

31.12.2005 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU 
 
 
 
AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 
        
      DÖNEM VARLIKLR  158334,95 KISA VAD.YABN.KAYN  127090,76 
A – HAZIR DEĞERLER 3669,47  A – MALİ BORÇLAR 2095,00  
      Kasa 802,01          D.M.Borç. 2095,00   
      Bankalar 76405,46       
     V.Çeklr (-) -73538,46   B – TİCARİ BORÇLAR   
           Satıcılar 114678,92   
C – TİCARİ ALACAKL 151181,48      
     Alıcılar 151181,48   C – DİĞER BORÇLAR 1060,00  
           Pers.Borçl. 1060,00   
D – STOKLAR 3484,00      
     Ticari Mall. 3484,00   F – Ö.VERGİ V.YÜKM. 9256,84  
          Önd.ver.ve f 5414,00   
H – DİĞER DÖN. VARL 0,00        Önd.sos.güv 3842,84   
     İş Avansları 0,00       
    UZUN VAD.YABN.KAYNK 0,00 
     DURAN VARLIKLAR  14055,03 C – DİĞER BORÇ 0,00  
C – Mali DURAN VARL. 500,00         Ort.Borçl. 0,00   
     Diğ.Mal.D. 500,00       
    ÖZKAYNAKLAR  45299,22 
D – MADDİ DUR. VARL. 10274,03  C – ÖDEMİŞ SERM 3892,70  
     Binalar 8559,62          Sermaye 3892,70   
     Demirbaşlr 6627,95       
     B.Amor. (-) -4953,54   C – KAR YEDEKLERİ 32084,98  
          Yasal yed. 5567,27   
G – GEL.YIL.AİT GELİR 3281,00        Statü yed. 1298,16   
     Gelir Thk. 3281,00         Olağn yed. 25219,55   
        
    F – D.Net Karı (ZARARI) 9321,54  
          D.NetKarı 9321,54   
        
        
   172389,98    172389,98 
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S.S.KÖRFEZ TÜKOBİRLİK 
KOCAELİ VE CİVARI 
TÜKETİM KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 
 
31.12.2005 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU 
 

A - BRÜT SATIŞLAR 1390557,47 
     Yurt içi satış 1388960,65  
     Diğer gelirler 1596,82  
   
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)  
     Satıştan iadeler (-) 223440,6 -24844,07 
     Diğer indirimler (-) 2500,01  
   
C - NET SATIŞLAR 1365713,40 
   
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -1317381,00 
     Sat.Tic.M.M. (-) -1317381,00  
   
BRÜT SATIŞ KARI 48332,39 
   
E - FAALİYET GİDERLERİ (-) -70493,12 
     Genel Yönetim Gıd. -70493,12  
   
FAALİYET KARI -22160,73 
   
F - DİĞER FAALİYETLERDEN  
     OLAĞAN GELİR VE KARLAR 73380,58 
     Faiz gelirleri 4798,75  
     Diğ.Olğ.Gel.ve Kar 68581,83  
   
G - DİĞ.FAAL.GİD.VE ZARAR. -41898,31 
     Diğ.Olğ.Gid.ve Kar -41898,31  
   
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 9321,54 
   
DÖNEM KARI 9321,54 
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2. S.S. Pirelli Mensuplar tüketim kooperatifine ait Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 
aşağıda sunulmuştur. 
 
S.S. PİRELLİ MENSUPLARI 
TÜKETİM KOOPERATİFİ 
 
 

31.12.2005 TARİHLİ BİLANÇOSU 
 
 
AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 
        
DÖNEM VARLIKLR  354706,79 KISA VAD.YABN.KAYN  265061,62 
    HAZIR DEĞERLER 11839,46      TİCARİ BORÇLAR 94881,47  
    Kasa 488,25       Satıcılar 15265,51   
    Bankalar 11347,21       Borç Senetl 70015,00   
       
        DİĞER BORÇLAR 166108,52  
    TİCARİ ALACAKLAR 342074,33      D.Çşt. Borçlr 166108,52   
    Alıcılar 342074,33      
        Ö.VERGİ V.YÜKM 1677,74  
    DİĞER DÖN. VARLIKL 797,00      Önd.ver.ve f 702,98   
    Devre KDV 797,00       Önd.sos.güv 974,76   
              
DURAN VARLIKLAR  203,00     BORÇ VE GİDER KRŞ. 2393,89  
    MALİ DURAN VARL. 203,00      Yasl Yed. Krş 2393,89   
   Diğ.Mal.D.V 203,00     
   ÖZKAYNAKLAR  89848,17 
    MADDİ DUR. VARL. 0,00      ÖDEMİŞ SERMAYE 53022,53  
    Demirbaşlr 3351,62       Sermaye 53022,53   
    B.Amor. (-) -3351,62      
       KAR YEDEKLERİ 23260,31  
   MADDİ OLMYN D.VRL 0,00      Yasal yedekl. 23260,31   
    Özel Maliytl 92,17       Özel Fonlar 8531,17   
    B.Amor. (-) 92,17      
    DÖNEM NET KARI 13565,33  
   D.Net Karı 13565,33   
        
        
   354909,79    354909,79 
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S.S. PİRELLİ MENSUPLARI 
TÜKETİM KOOPERATİFLERİ 
31.12.2005 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU 
 
A – BRÜT SATIŞLAR   255658,56 
      Yurt içi satışlar 255658,56  
   
C – NET SATIŞLAR  255658,56 
   
D – SATIŞLARIN MALİYETİ (-)  -231193,66 
      Satılan ticari mallar maliyeti (-) -231193,66  
   
BRÜT SATIŞ ZARARI  24464,90 
  
E – FAALİYET GİDERLERİ (-) -38710,24 
      Kooperatif Giderleri -38710,24  
   
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -14245,34 
   
F – DİĞER FAALİYETLERDEN   
      OLAĞAN GELİR VE KARLAR 30204,56 
      Faiz Gelirleri 2456,83  
Diğer Ol. Gelir ve Kar 27747,73  
   
OLAĞAN KAR ZARAR  15959,22 
   
      Dönem Yasal Yüküml. Krş. -2393,89  
   
DÖNEM KARI  13565,33 

 

İncelemiş olduğumuz tüketim kooperatiflerinde bağımsız denetim mesleği 

yapılmamıştır. Özellikle böylesine bir rekabet ortamında kooperatif sahiplerinin sağlıklı karar 

alabilmeleri için sağlıklı muhasebe bilgilerine ihtiyaçları vardır. Kooperatifin varlıkları, 

borçları, stokları, karlılık durumu, yıllar itibariyle gösterdiği performansı bilmek ve buna göre 

karar almak gerekmektedir. 

İncelemiş olduğumuz tüketim kooperatifleri bağımsız denetim yaptırmayarak birçok 

kazanımdan yoksun kalmışlardır. Şöyle ki, bağımsız denetim yaptıran tüketim kooperatifleri;  

—gelir ve giderlerini doğru olarak görebilecek, 

—denetlenmiş finansal tablolar kredi olanaklarının genişletilmesini sağlayacak, 

— resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve vergi beyannamelerinin güvenirliği 

artacak, 

—kooperatif yönetiminin ve kooperatif çalışanlarının hile yapma eğilimleri 

azalacaktır. 
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5. SONUÇ 
Tüketim kooperatifi üyeleri daha az masrafla daha fazla fayda elde etmek isterler. Her 

şey istenildiği şekilde planlansa da her zaman istenilen sonuçlar alınamayabilir. Tüketim 

kooperatifleri de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşlardır. Dinamik piyasalar 

içerisinde direkt  aktör olarak yer almaktadırlar. Bu nedenle ekonomi içerisinde ki gelişmeleri 

yakından takip  ederek buna göre strateji belirlemelidirler. Bu da 21.yy’ın vazgeçilmez unsuru 

olan esneklik kavramının bir gereğidir. Örneğin, satın alma ve satışı arttıracak faaliyetleri 

geliştirmek gibi. 

Gelişmiş ülkelerde tüketim kooperatifleri piyasalarda etkin rol oynamaktadırlar. 

Sigortadan, sağlık sektörüne kadar birçok sektörde kendilerini göstermektedirler. Tamamen 

piyasaya yönelik, perakendeci kuruluşlar haline gelmişlerdir. Örn: Kanada’da her 3 kişiden 

1’si tüketim kooperatifi üyesidir. 

Tüketim kooperatifleri gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre yeterli işlem 

hacmine sahip değildirler. Üye sayıları fazla olmalarına rağmen kurmuş oldukları tüketim 

kooperatifleri piyasalara yön verebilecek pozisyona ulaşamamışlardır. Bunun nedenleri kısaca 

finans, eğitim, denetim, üst örgütlenme vb. şeklinde sıralayabiliriz. 

Tezimizde, tüketim kooperatiflerinde bağımsız denetimin önemi ve uygulanabilirliğini 

ortaya koymaya çalıştık. Tüketim kooperatiflerinde Mali Tabloların doğru ve Genel Kabul 

Görmüş Muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve bunların denetim standartlarına 

göre denetlenmesi gerekmektedir. Ancak çalışmamızda tespit ettiğimiz üzere denetim, 

işletmenin önemli bir fonksiyonu olmasına rağmen tüketim kooperatiflerinde bağımsız 

denetim uygulamalarına yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir.  

Tüketim kooperatiflerinde bağımsız denetimin yeterince uygulanamamasının 

nedenlerinden birisi yeterli finansal gücün olmaması, diğeri ise zaman maliyetinin yüksek 

olmasıdır.  

Bu sorunlarla mücadele edebilmenin önemli bir çözüm yolu yatay bütünleşmeyi 

gerçekleştirmekten geçmektedir. Şöyle ki; yatay bütünleşmeyi sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştiren tüketim kooperatifleri hem üye sayısını hem de mali gücünü arttıracaktır. 

Böylece mali gücü artan tüketim kooperatiflerinin finansman sorunları çözülmüş olacak, 

bağımsız denetim için de yeterli kaynak yaratılmış olacaktır. 

Tüketim Kooperatiflerinde bağımsız denetim yapılamasının diğer önemli bir nedeni 

eğitimdir. Bilindiği üzere kooperatifçilik ilkelerinden bir tanesi de Kooperatifçilik Eğitiminin 
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Geliştirilmesi İlkesidir. Bu ilke kapsamında kooperatif yönetim kurulu üyelerine hatta ve hatta 

tüm ortaklarına denetim fonksiyonunun önemi ve eksikliği durumunda karşılaşılabilecek 

sorunlar hakkında eğitimler verilmelidir. Böyle bir çalışma tüketim kooperatifleri üye ve 

yöneticilerini bağımsız denetim hizmeti satın almaya yöneltebilecektir. Kooperatif yönetici ve 

çalışanlarına belli dönemlerde mesleki eğitimler verilerek denetimin önemi anlatılmalıdır. Bu 

eğitim yöneticilere üst bir bakış açısı kazandıracaktır.  

Tüketim Kooperatiflerinin üst örgütlenme sorununu çözememesi de bağımsız denetim 

yapılmasını olumsuz etkilemektedir. TKB’nin 2006 verilerine göre Türkiye’de 3.494 tüketim 

kooperatifi mevcuttur. Buna rağmen toplam 19 üst örgüt bulunmaktadır, bunlardan da 10’u 

faal durumdadır. Tüketim Kooperatiflerinde Mali Tabloların güvenilirliğini sağlamak için üst 

örgüt tarafından bağımsız denetim yaptırılması şart koşulabilir. 

Hangi ülkede veya ekonomik sistemde olursa olsun tüketim kooperatifleri ülkelerin 

ekonomik kalkınmasına etkileri yanında, toplumsal değişmedeki etkileri yönüyle de önemli 

birer organizasyonlardır. Bu bağlamda tüketim kooperatiflerinin önceden belirlenmiş amaç ve 

hedeflerine ulaşabilmesi için bağımsız denetim önemli bir rol üstlenecektir. 21.yy’da doğru 

bilgiye ulaşmanın ana yolu da bağımsız denetim sürecinden geçmiş mali verilerdir. Bu da 

tüketim kooperatiflerinin taraflarına katma değer yaratacak faydalar sağlayacaktır. 
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EKLER 
Ek1. KOOPERATİFLERİN ANASÖZLEŞMESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUŞ VE AMAÇLARI KURULUŞ, SÜRE: 

Madde: 1-İşbu ana sözleşme altında ad ve soyadları ve ikametleri yazılı olanlar ile sonradan 

bu ana sözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa girecek olanlar arasında bu ana 

sözleşmede yazılı işleri görmek ve sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile 

sınırlı olmak üzere bir "Sınırlı Sorumlu Tüketim Kooperatifi" kurulmuştur. 

Kooperatifin süresi .................. yıldır. Bu süre genel kurulca verilecek kararla 

uzatılabilir. 

KOPERATİFİN ADI, MERKEZİ: 

Madde:2 - Kooperatifin adı;Sınırlı 

Sorumlu................................................................... Tüketim Kooperatifidir. 

Merkezi  ....................................................... olup 1163 sayılı Kanunun 3.maddesinin 

10.fıkrası gereğince kooperatif lüzumlu gördüğü takdirde, memleket içinde ve dışında şubeler 

açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer Ticaret 

Siciline tescil olunurlar. 

KOOPERATİFİN AMACI: 

Madde:3- Kooperatifin amacı: 

a-) Üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve diğer satıcılardan ucuza satın alacağı tüketim 

maddelerini ortaklarının istifadesine sunmak, 

b-) Diğer tüketici ve sair kooperatiflerle işbirliği yapmak, 

c-) Ortaklarının sigorta ihtiyaçlarına aracı olmak, 
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d-)Ortakların çeşitli ihtiyaçlarından lüzum ve zaruret götürenleri yurt dışından ithal 

suretiyle temin etmek. Bu amaçla gerekli hallerde tüketim kooperatifleri üst kuruluşları ile 

işbirliği yapmak ve bu kuruluşlara ortak olmak, 

e-) Gayelerine uygun gördüğü her nev'i ayri menkullan satın almak ve yaptırmak 

gerekirse ihtiyaç fazlasını satmak, 

f-) Konusu ile ilgili işletmeler kurarak ortaklarının ihtiyaçları için üretim ve faaliyette 

bulunmak, bu konuda kurulmuş teşebbüslere iştirak etmek, 

g-) Ortak personel için yardım fonları kurmak, 

h-) Kooperatif tarafından temini ve dağıtımı mümkün olmayan zaruri ihtiyaç maddeleri için 

ortaklarına kredi vermek, 

ı-)Kooperatif amacının gerçekleşmesi için ucuz kredi bulmak, 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 

ORTAKLAR 

ORTAK SAYISI: 

Madde:4- Kooperatifin ortak sayısı sınırsızdır. Ancak Kuruluşta en az yedi ortağı 

olması lazımdır. 

ORTAKLIK ŞARTLARI: 

Madde:5-Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki vasıflan haiz olmak gerekir. 

a-) Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak, 

b-) .............................................................mensubu veya emeklisi olmak, 

ORTAKLIĞA GİRME: 

Madde:6- Kooperatif ortaklığına girmek isteyenler, kooperatif ana sözleşmesinin 

hükümlerinin bütün hak ve Ödevleri ile birlikte kabul ettiğini belirten bir yazı ile 



 127

kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu kararı 15 gün içinde ilgiliye 

bildirilir. 

ORTAKLARIN GÖREVLERİ: 

Madde:7-Ortakların kooperatife karşı görev ve yükümlülükleri şunlardır: 

a-) Ana sözleşme ve ilgili kanunun hükümlerine uymak, 

b-)Yüklendiği paylan, kooperatife olan borçlarım ve varsa ek ödemelerini vaktinde 

ödemek, 

c-) Kooperatif işlerini aksatacak, çalışma ahengini bozacak ve itibarını sarsacak 

hareketlerden kaçınmak ve kooperatif aleyhine faaliyette bulunmamak, 

d-) Kooperatif toplantıları ve tesislerinde siyasi faaliyet göstermemek, kooperatifi siyasi 

görüş ve maksatlarına hiç bir surette alet etmemek, 

e-) Kooperatife ait öğrenmiş olduğu iş sırlarını sonradan ortaklık haklarını kaybetmiş olsa 

dahi daima gizli tutmak, 

f-) Kooperatif idealini benimsemek ve yayılması için çalışmak. 

ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ: 

Madde:8-Ortaklık aşağıdaki hallerde sona erer: 

a-) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 8. Maddesinde kayıtlı şartın yitirilmesi, 

b-) Ortağın çıkma isteğinin kabulü, 

c-) Ortağın ölümü, 

d-) Ortaklığın devredilmesi, 

e-) Ortaklıktan çıkarılma kararının verilmesi. 

ORTAKLIKTAN ÇIKMA: 

Madde:9-Her otağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Kooperatiften çıkma 
hakkı……..yıldan önce kullanılamaz. 

Ancak; 

a-) Ortaklık paylarını tamamen ödeyenler, 
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b-) İş ve konutunu kooperatifin merkezinden başka yere nakledilenler, bu süreden evvel 

ortaklıktan çıkabilir. 

Çıkış isteği, ancak bir hesap dönemi sonunda gerçeklemek üzere en az 3 ay 

önceden haber verilerek yapılır. 

Yönetim Kurulu ana sözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın 

çıkma isteğini Kooperatif kayıtlarına intikali tarihinden bir ay içinde kabulden kaçınacak 

olursa, ortak çıkma isteğini noter aracılığı ile kooperatif yönetim kuruluna bildirir. Bildiri 

tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. 

OTAĞIN DEVRİ: 

Madde 10-Aşağıdaki hallerde ortaklık devredilebilir: 

a-) Ortaklık paylarının ve ana sözleşmedeki sair borçların ortak tarafından tamamen 

ödenmiş olması, 

b-) Ortaklığı devralanın ana sözleşme ve kanunda yazılı niteliklere sahip bulunması, 

c-) Devre ait Yönetim Kurulu kararının alınması. 

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA: 

Madde 11-Bir ortak aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı kooperatif ortaklığından 

çıkartılabilir. 

a-) Kanuna ve ana sözleşmeye aykırı hareket edenler, 

b-) Ana sözleşmenin 5. maddesinde yazılı nitelikleri kaybedenler, 

c-) Ana sözleşmenin 7. maddesinin (c), (d) ve (e) fıkralarına aykırı hareket edenler. 

Çıkarılan kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defterine geçirilebileceği gibi, 

ortaklar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere on 

gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası 

açabilir. Tebliğ edilen karara karşı ortak üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. 

Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı 

ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim 

kurulunun çıkarma karan aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca 

verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır. 
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Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz 

edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir. 

ÇIKANLAR VE ÇIKARILANLARALA HESAPLAŞMA: 

Madde 12-Ortaklıktan çıkanlar ile çıkarılanların kooperatif yedek akçesi üzerinde hiçbir hakkı 

yoktur. 

Ana sözleşmenin 9. maddesi gereğince ortaklıktan çıkanların, ödenmiş sermaye 

paylarını ve o yılın kesinleşen bilânçosuna göre tahakkuk eden kar payını istemek hakları 

vardır. Yönetim Kurulu çıkmayı takip eden yıl içinde kooperatifin imkânlarını nazara alarak 

iade taleplerini yerine getirir. 

Ana sözleşmenin 11. maddesine göre ortaklıktan çıkarılanlara, çıkarılma yılına ait 

tahakkuk eden kar payı ödenmez. Bunların ödenmiş sermaye paylarının iadesi genel kurulca 

daha uzun bir müddet tespit edilmemişse, bir yıl süre ile ertelenir. 

Ortaklıktan hangi sebeplerle olursa olsun çıkanlarla, çıkarılanların ortaklıkları 

zamanına ait sorumlulukları ayrılmanın tahakkuk ettiği bilânço yılının bitiminden 

başlayarak.............. yıl sürer. 

KOOPERATİFE TEKRAR GİRME: 

Madde 13-Ana sözleşmenin 5. maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 9. maddesinin (b) 

fıkrasında gösterilen sebepler ile ortaklıktan çıkanlar çıkma sebebi ortadan kalkınca tekrar 

kooperatife girebilirler. 

Ana sözleşmenin 7. maddesinin (a),(c) ve (d) fıkraları gereğince çıkarılanlar 

kooperatife tekrar alınmazlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SERMAYE, PAYLAR, SORUMLULUK 

SERMAYE: 

Madde 14-Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri ortak paylarından ibaret olup 

değişiktir. 

AYNİ SERMAYE: 

Madde 15-Ayn nev'inden sermaye karşılığı ile de ortak kabul edilebilir. Ayrıca 

kooperatif de mevcut bir işletmeyi veya aynleri tüzel kişiliği adına devralabilir. 

DEĞER BİÇME, BİLİRKİŞİ: 

Madde 16-Aynların değerinin tespiti kurucular tarafından toplantıya çağrılacak ilk genel 

kurulda ortak âdetinin 2/3'ünü temsil eden ortakların çoğunluğu ile seçilerek bilirkişi 

tarafından yapılır. Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nev'inden sermaye 

koymaları halinde değer tespiti için yapılacak genel kurulu çağırır. Ortakların 2/3'ünün 

birleşmesi mümkün olmayan hallerde bilirkişinin seçimi mahkemeden istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapor, ayn nev'inden sermaye 

koyan kimselere bir hafta içinde imza karşılığı tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden bir hafta içinde 

mahalli mahkemeye itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar kesindir. 

KARA NİSABI, RAPORLARIN KABULÜ: 

Madde 17-16. madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip verdikten sonra 

yapılacak genel kurul toplantısında konu görüşülür çağrı ilanlarına bilirkişi raporunun bir 

örneği eklenir. 

Ortak sayısının en az yansının asaleten ve temsilen toplantıda bulunması şartı ile 

bilirkişi raporları okunup, incelendikten ve gereğince ayn nev'inden sermaye koyan 

kimselerin ve devralınacak işletmenin veya aynların sahibinin açıklamaları dinlendikten 
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sonra değerlerinin aynen kabul veya reddine yahut ilgililerin muvafakati ile 

değerlendirilmesine çoğunlukla karar verilir. 

 

ORTAKLIK PAYLARI: 

Madde 18-Ortaklığa girenler kooperatiften en az bir ortaklık payı almak zorundadır. Bir 

ortak hiçbir surette 30.000 liradan fazla pay sahibi olamaz. 

Kuruluşta sermayenin en az haddi………liradır. 

Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması 

şarttır. 

Bir ortaklık senedinin değeri………liradan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık 

senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 500.-lira itibar olunur. 

PAYLARIN ÖDENMESİ: 

Madde 19-Kuruluşta taahhüt edilen sermayenin nakdi kısmının en az 1/4'ünün peşin 

ödenmesi gerekir. Geri kalan miktar, yönetim kuruluca belirtilecek tarihlerde ödenir. Ancak, 

kuruluşta ayrı nev'inden sermaye koymaya ait hükümler saklıdır. 

EK ÖDEME YÜKÜMLERİ: 

Madde 20-Bilânço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ortaklardan ek ödemeler 

istenebilir. Ek ödemelerde her bir ortağın hissesine düşecek miktar ortağın sermaye payı ve 

alış-veriş oranına göre hesaplanır. Ek ödemeler yekûnu o yılın bilânço açığı miktarını 

geçemez. 
 
ORTAKLARIN SORUMLULUĞU: 

Madde 21-Kooperatif ortaklarının sorumluluğu taahhüt etmiş olduğu sermaye payı ve ek 

ödeme yükümleri ile sınırlıdır. 



 132

KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU: 

Madde 22-Kooperatif, alacaklarına karşı ortaklarının sermaye payı ve ek ödeme 

yükümleriyle sorumludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ORGANLAR 

ORGANLARI: 

Madde 23-Kooperatifin organları şunlardır: 

a) Genel Kurul, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Denetçiler. 

GENEL KURUL VE OY HAKKI: 

Madde 24-Genel kurul, bütün ortaklan temsil eden en yetkili organdır. 

Kanun ve ana sözleşme ile tespit edilen yükümlerini yerine getirmeyen 

ortaklarla, kooperatife genel kurul toplantısından 6 ay evvel ortak olmayan ortaklar hariç 

her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. 

Her ortağın bir oyu vardır. Genel Kurulda hazır bulunan bir ortak fazla olarak 

özründen dolayı toplantıda bulunmayan, genel kurula katılma hakkını haiz yalnız bir ortağı 

yazılı izni ile temsil edebilir. 

Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar yönetim 

kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm deneticiler hakkında 

uygulanmaz. 

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya kan ve kocası yahut usul ve füru ile kooperatif 

arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan hakkını kullanamaz. 
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GENEL KURULUN GÖREVLERİ: 

Madde 25-Genel kurulun görevleri şunlardır: 

a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, azletmek veya ibra etmek, 

b) Bilânçoyu, gelir-gider farkı hesaplarını ve iş raporunu tasdik etmek, 

c) Yönetim ve denetim kurulu rapor ve teklifleri hakkında karar vermek, 

d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek ücret, hakkı huzur ikramiyelerin 

miktarı ile memur kadrolarını tespit etmek, 

e) Ortaklıktan çıkarılma itirazları hakkında karar vermek, 

f) Ana sözleşmede yapılacak değişiklik hakkında karar vermek, 

g) Taşınmaz ve taşınır mallar edinmek veya yaptırmak, gerektiğinde 

satmak, işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için tesislerin yapılmasına 

karar vermek, 

h) Kooperatifin, kooperatif işbirliği kurulması için teşebbüse gelmesine veya 

kurulmuş olan birliğe girmesine, amaçlarıyla ilgili diğer bir kooperatifle 

birleşmesine karar vermek, 

i)   Kooperatifin feshi hakkında karar vermek, gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek, j)   

Süresi biten kooperatifin süresini uzatma hakkında karar vermek,  

k) Bilânço açıklarının ek ödemeler şeklinde ortaklardan alınıp alınmayacağına karar 

vermek, 

DEVREDİLEMİYECEK YETKİLER: 

Madde 26- Genel kurul, aşağıdaki yetkilerim devir ve terk edemez:  

a) Ana sözleşmeyi değiştirmek, 

b) Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu 

seçmek, 

c) Bilânço ve gerektiğinde gelir-gider farkının bölünmesi hakkında karar almak, 

d) Yönetim ve denetçiler kurullarına ibra etmek, 

e) Kanun ve ana sözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar 

vermek. 
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GENEL KURUL TOPLANTILARI: 

Madde 27-Genel Kurul: 

a) Kuruluş, 

b) Olağan, 

c) Olağanüstü 

olmak üzere üç şekilde toplanır. 

KURULUŞUN GENEL KURULU: 

Madde 28-Kuruluşun genel kurulu, ana sözleşmenin usulen ilanından sonra ve en geç on 

gün içinde kurucu ortaklarından birinin daveti üzerine toplantıya çağrılır. Kurucuların 

Genel Kurula çağrılmasında ana sözleşmenin 31. maddesi hükmü uygulanır. 

Bu toplantıda gizli oyla yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyeleri seçilir. 

Kuruluş masrafları kabul ile birlikte kooperatifin faaliyete geçebilmesi için gerekli karaları 

alınır. 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI: 

Madde 29- Genel kurul, her yıl ilk üç ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine normal 

yıllık toplantısını yapar. 

Yönetim kurulu, zamanında bu görevini yapmadığı takdirde, toplantıya çağrı 

denetçiler tarafından veya dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az 

1/10'ninin yazılı isteği üzerine genel kurul toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu bu isteği en 

az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin Ticaret Bakanlığına 

müracaatı üzerine veya doğrudan Ticaret Bakanlığınca genel kurul toplantıya 

çağrılabilir. 

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu 

bizzat toplantıya çağırma müsaadesi alabilirler. 
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI: 

Madde 30- Zaruri ve müstacel sebeplerin vukuu halinde yukarıdaki madde yazılı olanlar 

madde metnindeki şekil ve surette genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırırlar. 

GENEL KURULA ÇAĞRI: 

Madde 31- Ortakların çağrıdan mutlak haberdar edilmelerini sağlamak üzere keyfiyetin 

taahhütlü mektuplarla, ayrıca mahalli gazetelerde, gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve 

adetlere göre ilan suretiyle, ortaklara bildirilmesi gerekir. Bu ilanın toplantı gününden en az 

15 gün ve en çok bir ay içinde yapılması ve ilanda toplantının gün ve saati ile yerinin 

gündemdeki maddelerin bildirilmesi mecburidir. İlanın bir örneği toplantı gününden en az 10 

gün evvel Ticaret Bakanlığına gönderilir. Çağrılarda, ilan ve toplantı yapıldığı günler 

hesaba katılamaz. 

Genel kurul, kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplantıya davet edilir. 

HAZIR BULUNANLARIN LİSTESİ: 

Madde 32-Genel kurul toplantısına iştirak eden ortaklar için önceden “toplantıya katılanlar 

listesi” ismi altında 6 nüsha olmak üzere bütün ortakların ortak numarası, ortaklığa kabul 

tarihi, ortaklık paylarını ve adresini gösterir liste, toplantıya iştirak eden ortaklara toplantı 

başlamadan evvel imzalattırılır. Diğer bir otağı temsilin gelenlere temsil ettiği ortağın ismi 

hizasına imza attırılır ve buraya meşruhat verilecek temsile ait-vekâletname listeye eklenir. 

Bu liste Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
 
 
TOPLANTIYA BAŞLAMA: 

Madde 33- Toplantı, yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde genel kurulca 

gösterilecek bir ortak tarafından açılır. Açılış müteakip ortakların yoklaması yapılır. Toplantı 

tarihinden 6 ay evvel, toplantının tehir edilmesi halinde tehir edilen toplantı tarihinden 6 ay 

evvel kooperatife kaydolmuş ortakların yandan fazlasının bulunduğu anlaşılınca başkanlık 

divanı seçimine geçilir. Toplantıya iştirak eden ortakların ekseriyete ile toplantıyı idare 
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edecek bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip ve iki rey tasnifçisi seçilerek başkanlık divanı 

teşekkül eder ve gündeme geçilir. Başkanlık divanına, kooperatif başkanı yönetim kurulu 

üyeleri ve denetçilerden herhangi biri ile kooperatif ortağı olmayanlar ve kooperatif 

memurları seçilemez. 

Ticaret Bakanlığı temsilcisi, ortakların toplantıya davete dair işlemlerinin kanun ve 

ana sözleşmede belirttiği şekilde yapılıp yapılmadığını, toplantı nisabının mevcut olup 

olmadığını inceler. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun düşmeyecek kararların 

alınmaması hususlarında uyarmalarda bulunur. Gündeme ve tutanağa nezaret eder. 

Toplantıda bulunmuş olan Bakanlık temsilcisi genel kurul tutanaklarını imzadan imtina 

gösteremez. Bakanlık temsilcisi kanun ve ana sözleşmeye aykırı kararlar hakkında 

görüşünü ayrıca belirtir. Genel kurul tutanakları, ortaklar adına genel kurul başkanı ve 

kâtipler tarafından da ayrıca imzalanır. 

Ekseriye temin edilemezse toplantı, ilân günü ve toplantı günü hariç 15 gün sonraya 

ertelenir. 

GÖRÜŞME VE KARAR VERME SAYISI: 

Madde 34- Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılabilmesi için, genel kurula 

katılma hakkına sahip olanların çoğunluğunun şahsen veya temsilin toplantıda hazır 

bulunmaları şarttır. İlk toplantıda yeter sayı temin edilemezse, ortaklar ikinci defa aynı 

usullerle toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan ortakların sayıları ne olursa 

olsun, birinci toplantıya ait gündem karara bağlanır. 

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve ana 

sözleşmenin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3'ünün çoğunluğu 

gereklidir. Birinci toplantıda nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda yukarıda yazılı 

kararların alınmasında toplantıya katılanların 4/5'ünün çoğunluğu gereklidir. 

Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası 

hakkında alınacak karalar için bütün ortakların 3/4'ünün rızası gereklidir. Kararlar, 

ilândan başlayarak üç ay içinde kooperatiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara 

katılmayan ortaklan bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften çıkma beyanı, kararın yürürlüğe 

girdiği tarihten başlamak üzere hüküm ifade eder. 
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Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz. 

GÜNDEM: 

Madde 35- Yıllık genel kurul toplantılarına ait görüşme gündeminde; 

a) Bilânçonun ve fiyat farkı hesaplarının onanması veya reddi, Yönetim kurulu ve 

denetçilerin ibrası, 

b) Müddetleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin tekrar 

seçilmeleri ve değiştirilmeleri, hususlarıyla lüzumlu görülen diğer maddeler konur. 

Yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin azli hesap komisyonunun seçilmesi, bilânço 

incelenmesinin geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, 

genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması teklifi müstesna olmak üzere, gündemde yazılı 

olmayan hususlar görüşülemez. 

YÖNETİM KURULU: 

Madde 36-Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin 

faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulu, kooperatif hükmi 

şahsının kanuni temsilcisi olup, kooperatif idaresinde işletme sahibi gibi bir yer tutar. 

Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri genel kurul toplantısında gizli oyla arasından 5 asil ve 3 

yedek olmak üzere seçilir. 

Yönetim kurulu görevi bir yıldır. Ayrılan üyelerin yeniden seçilme hakkı vardır. 
 
 
YÖNETİM KURULU İŞ BÖLÜMÜ: 

Madde 37-Yönetim kurulunda iş bölümü, yönetim kurulu üyeleri arasında gizli oyla yapılır 

ve görev dağılışı başkan, başkan vekili ve diğer üyeler şeklinde olur. 
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YÖNETİM KURULU ÜYELİK ŞARTLARI: 

Madde 38-Yüz kızartıcı bir suçtan (zimmet, ihtilas, rüşvet, evrakta sahtekârlık, hırsızlık, 

dolandırıcılık, emniyeti suiistimal suçları gibi) mahkûm edilmiş bulunan görev kusurlarından 

veya suç teşkil eden eylemlerinden ötürü yönetim ve denetim kurullarından 

uzaklaştırılmış olanlarla aralarında herhangi bir iş ortaklığı olanlar, hacir altına alınanlar ve 18 

yaşından küçük olanlar yönetim kuruluna seçilemezler. Aksi halde iptal davası açılabilir. 

Yönetim kurulu üyelerinden biri iflâsa tâbi kimselerden olup ta iflâsına karar verilir 

veya hacir altına alınır yahut üyelik için lüzumlu kanuni vasıflarını kaybederse vazifesi sona 

ermiş olur. Ağır hapis ile veya sahtekârlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık 

suçlarından dolayı mahkûmiyet halinde hüküm aynıdır. 

Görev kusurlarından ve yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar dışındaki hallerde 

üyenin yönetim denetim kurulundan uzaklaştırılması genel kurulun kararı ile olur. Genel 

kurulda en çok oy alanlar yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilmiş olurlar. Eşit oy 

alanlar arasında kuraya müracaat edilir. Yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek 

üyelerden, alınan oy sırasına göre biri geçer. 

Yönetim kurulu kararları ekseriyetle alınır. Reyler eşit olduğu takdirde gündem 

konusu gelecek toplantıya ertelenir. Yine eşitlik halinde konu reddedilmiş sayılır. Yönetim 

kurulu üyeliğine seçilenler denetçiliğe, hesap komisyonuna seçilemezler. Yönetim 

kurulu veya denetçiliğe seçilenler kooperatifin konularına giren işlerin komisyon ve 

ticaretini yapamaz veya yapılmasına aracılık edemezler. 
 
 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: 

Madde 39- Yönetim kurulu toplantılarından üyeler, vekâlet veya temsil yoluyla oy 

veremezler. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Mazeretsiz olarak birbiri ardına 

üç defa toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: 

Madde 40-Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Kooperatif işlerini ortakların menfaatine en uygun bir şekilde yürütmek, 
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b) Defter, hesap ve kayıtları kanun ve mevzuat dairesinde doğru olarak tutmak, 

c) Kooperatif parası ile menkul ve gayrimenkul mevcut varlıklarını gereği gibi 

kullanmak, işletmek ve korumak, 

d) İmkânlarla mütenasip olarak alım ve satım merkezleri açılmasına genel kurula 

teklif etmek, 

e) Kooperatifte bulunmayan ortakların zaruri ihtiyaç maddelerinin alınması için 

avans vermek, 

f) Genel kurulu toplantıya çağırmak, 

g) Genel kuruldan alınan yetki dâhilinde işlerin görülmesi ile gerekli tedbirleri 

almak, müdür atamak ve diğer memur ve müstahdemini tayin etmek, 

h)   Genel Kurul tarafından verilen kararların aleyhine iptal davası açmak, 

i)   Lüzumlu defteri tutmak, genel kurul toplantısından otuz beş gün önce faaliyet 

raporu, bilânço kâr zarar cetvelini ve bütçe teklifini hazırlayıp denetçilere vermek 

genel kurul toplantısından on beş gün önce de ortakların incelenmesine sunmak, tescil ve 

ilân işlerini yapmak, 

j)   Aylık masraflarını incelemek, kasa ve mevcutları kontrol etmek,  

k)  Ek ödeme yükümleri hakkında genel kurula teklifte bulunmak,  

1)   Kooperatifin mali durumunun bozulması durumunda keyfiyeti genel kurula 

bildirmek, 

m) Kooperatifin aczi halinde genel kurulu toplantıya davet etmek,  

n)  Taahhütlerini ödemeyenler hakkında karar vermek,  

o)  Denetçilerin seçim ve azillerini ticaret siciline tescil ve ilân ettirmek, 

p)   Gerektiğinde tavsiye işlerini yürütmek, 

q)  Kooperatifi temsile yetkili şahısları tescil ve ilân ettirmek, 

r) Önceki yönetim kurulu üyelerinin belli olan yolsuz muamelelerini denetçilerine 

bildirmek, 

s) Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezrinde temsil etmek, 

t) Taahhüt edilen sermaye paylarının peşin olarak ödenmeyen kısımlarının tahsilini 

sağlamak, 

u) Kooperatifin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri ve personeli, denetim 

sırasında yetkili denetleme elemanlarına kooperatife ait her türlü belge ve dosyaları, 

defter ve kayıtları, tutanakları, envanter, bilanço kâr-zarar cetvellerini, istekleri 
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üzerine derhal göstermek ve incelemelerine hazır bulundurmak ve denetimin 

kooperatif bürosunun müsait olmaması halinde başka bir yerde yapılması zarureti 

karşısında gösterecekleri yere getirip alındı karşılığında teslim etmek, çalışma yeri 

göstermek, denetim bakımından her türlü kolaylığı yapmak, gereken yardımı 

göstermek sözlü ve yazılı olarak sorulan hususlara ilişkin bilgi ve cevaplan 

vermekle yükümlüdür. 
 
 
 
YÖNETİM KURULU KARALARININ İMZALANMASI: 

Madde 41- Yönetim kurulu kararlan, sahifeleri noterlikçe onanmış karar defterine yazılır 

ve altları toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Verilen karara karşı olanlara 

çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebepleri kararın altına yazarak 

imzalanır. Bu gibiler durumu bir yazı ile denetçilere bildirdikleri takdirde, verilen 

karardan doğacak sorumluluktan kurtulmuş olurlar. 
 
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI: 

Madde 42-Kooperatif, yönetim kurulu üyelerine her toplantı için miktarı genel kurulca belli 

edilecek bir huzur hakkı verilebilir. 
 
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI: 

Madde 43- Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gerekli titizliği gösterir ve 

kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayreti sarf eder. 

Yönetim kurulu kendi tutanakları ile genel kurulu tutanaklarının gerekli 

defterlerin ve ortak listesinin muntazam hazırlanıp, tutulup saklanmasından ve yıllık 

bilânçosunun kanuni hükümlerine uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere 

denetleme kuruluna verilmesinden sorumludur. 

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları kendi kusurlarından ileri gelen 

zararlardan sorumludur. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle 
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kooperatifin para ve malları bilânço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri 

üzerinde işledikleri suçlarından dolayı, «Devlet memurları)) gibi ceza görürler. 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME: 

Madde 44- Yönetim kurulu üyeleri her zaman istifa ederek üyelikten çekilebilirler. Ancak 

çekilen üyelerin iş gördüğü zamana ait sorumlulukları kanunda yazılı haller saklı kalmak 

üzere ayrılış tarihinden itibaren 2 yıl devam eder. Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak 

veya ayrı ayrı çekilmeleri halinde yerlerine yedek getirilir. 

Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı takdirde, 

kooperatif olağanüstü genel kurul toplantısına giderek yeniden, yönetim kurulu üyelerini 

seçer. Yönetim kurulu, ortaklar arasından birisini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni 

üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar. 

MURAHHAS ÜYE: 

Madde 45- Yönetim kurulu, yönetim işlerinin hepsinin veya bazılarını yapmak üzere kendi 

üyelerinden birini veya bir kaçını murahhas üye olarak tayin edebilir. Bu üyelerin yönetim 

kurulunda oy kullanma hakkı devam eder. 

Murahhas üyeye yönetim kurulu üyesi olarak huzur hakkı verilebilir. Murahhas üyenin 

seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. 
 
 
MÜDÜR VE MEMURLAR: 

Madde 46-Genel kurulca tespit edilen kadroya göre kooperatifin işlerini yürütmek üzere 

yönetim kurulunca ortaklar arasından veya hariçten müdür ve yeteri kadar memur atanabilir. 

Müdür yönetim kurulu toplantılarında oy kullanmamak şartı ile söz sahibi olarak hazır 

bulunur. 

Kooperatif müdürü ve hizmet personeline genel kurulca kabul edilen kadro ve yıllık 

bütçeye göre ücret verilir. Verilecek ikramiyeler genel kurulca karalaştırılır. Yönetim 

kurulu müdür ve personelin işe alınması, görev ve yetkileri, sorumlulukları, 

sosyal hakları ve işten çıkarılma hususlarını belirtir yönetmelik hazırlayarak genel 
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kuruldan geçirir ve personel işlerini bu esaslara göre yürütür. Kooperatif müdürleri azami 4 

yıl müddetle bu göreve atanırlar. Görev süresi biten müdürler yeniden aynı göreve 

atanabilirler. 

DIŞARIYA KARŞI TEMSİL VE İMZA YETKİSİ: 

Madde 47- Resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslar nezrinde kooperatifi yönetim 

kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu yetkisini müdüre veya murahhas üyeye devredebilir. 

Ancak kooperatifi yüküm altına sokacak işlerde birinci imza olarak yönetim kurulu 

başkanı, bulunmadığı zaman, başkan vekili, ikinci imza olarak müdür veya murahhas üye, 

bunların bulunmaması halinde ise vekillerinin imzaları şarttır. Kooperatifin hukuken 

bağlanabilmesi için bu imzaların kooperatif unvanının altına atılması lazımdır. Yönetim 

kurulu kararı ile diğer yönetim kurulu üyelerine de imza yetkisi verilebilir. 

Kooperatif yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini, 

imzalarım ve bu yetkiye dayanan kararların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret siciline verir. 

Yetkili imza örnekleri ilgili bankalara ve kooperatifin girdiği birliklere gönderilir. Yetkili 

imza sahiplerinin değişmeleri halinde aynı işlem uygulanır. 
 
 
KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER: 

Madde 48-Kooperatifin aczi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise 

yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilânçosunu tanzim 

eder. 

Son yılın bilânçosu veya daha sonra yapılan bir tavsiye bilânçosu veyahut 

yukarıda sözü geçen ara bilânçosu kooperatif mevcudunun, borçlarmı 

karşılayamayacağını belirtiyorsa, yönetim kurulu, keyfiyeti Ticaret Bakanlığına bildirir ve 

genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatife son yılın bilânçosunda kooperatif 

varlığının yansı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya 

çağırarak durumu ortaklara bildirir. Aynı zamanda ilgili mahkemeye, Ticaret 
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Bakanlığına bilgi verir. Bilânçoda tespit edilen açık üç ay içinde ortakların ek 

ödemeleriyle kapandığı takdirde Ticaret Bakanlığı haberdar edilir. 

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde mahkeme yönetim 

kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılmasını erteleyebil ir. Bu 

takdirde, mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif 

varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler mahkemece alınır. 

 

DENETÇİLERİN SEÇİMİ: 

Madde 49-Denetçiler ortaklar arasından bir yıl için üç asil ve en az iki yedek olmak üzere 

genel kurul tarafından seçilir. Denetçilerden bir tanesi kooperatif ortaklarından olmayabilir. 

Müddetleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Birbirleriyle ve yönetim 

kurulu üyeleriyle ve yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biriyle eşi ve üçüncü 

dereceye kadar(bu derece dâhil) kan ve sihri hısımlığı bulunanlar denetçiliğe 

seçilemezler ve kooperatifte idari görev alamazlar. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel 

kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler. Denetçiler de aynı zamanda yönetim 

kurulunda görev alamazlar. Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olan bir kimse denetçiliğe 

seçilemez. 
 
 
DENETÇİLERİN GÖREVİNE SON VERME: 

Madde 50-Genel kurul tarafından denetçilerin görevine her vakit son verilebilir. Ortaklar 

arasında seçilen denetçiler görevlerine son verilmesinden dolayı tazminat isteyemezler. 

BİR ÜYELİĞİN AÇILMASI: 

Madde 51-Denetçilerden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini 

yapamayacak halde bulunması, iflas veya haciz altına alınması gibi bir sebeple 
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görevlerinin kesinleşmesi nedeniyle denetçilikten ayrılması halinde diğer denetçiler genel 

kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerden birisini çağırırlar. 

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU: 

Madde 52-Denetçiler, kanun veya ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevlerinin hiç 

veya gereği gibi yapmamalarından doğan zarardan dolayı kusursuz olduklarını ispat 

edemedikçe müteselsilin sorumludurlar. 

DENETÇİLİKTEN ÇEKİLME VE AÇILAN ÜYELİKLERE SEÇİM: 

Madde 53- Denetçiler her zaman işten çekilebilir. Ancak toptan çekilme ve denetçi 

sayısının bir kişiye düşmesi halinde genel kurul, yönetim kurulu veya kalan denetçi 

tarafından derhal toplantıya çağrılır. 

Açılan yedek üyeliğe üyelerden ilk sıradaki getirilir. Ancak bir üyelik açık kalıp da 

yerine geçecek yedek üye bulunmazsa Genel Kurul toplantıya çağrılmadan mevcut 

denetçiler tarafından bir asil, bir de yedek üye seçilir. 

DENETÇİLERİN İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

 

Madde 54- Denetçiler bilânçonun defterle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, 

defterlerin düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığını incelemek, yılsonunda meydana gelen 

müspet menfi fiyat farkının ana sözleşmeye göre dağıtılıp dağıtılmadığımı, yedek akçelere 

gerekli ayrımın yapılıp yapılmadığını incelemek yükümlüdürler. Denetçiler ek ödeme ile 

yükümlü olan ortaklarla diğer ortaklar listenin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığım da 

incelemek zorundadırlar. 

Yöneticiler (Yönetim Kurulu, kooperatif müdürü veya müdürler i,murahhas üye veya 

üyeleri) bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri ibraz ederler. 

Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve 

açıklama yapılmasını isteyebilirler. Ancak, denetçilerin ortaklara yapacakları 

açıklamaların veya ortakların denetçilerden isteyecekleri hususların kooperatifin iş sırları 

ve sair sırlarıyla ilgili olmaması gerekliydi 
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DENETÇİLERİN ÇALIŞMA DÜZENİ: 

Madde 55- Denetçiler yıllık genel kurul toplantısından bir ay önce bilânçoyu, yönetim 

kurulunun hazırladığı yıllık çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, 

hesap ve mevcutları elden geçirir ve kanaatini açık olarak belirterek yıllık rapor meydana 

getirirler. Denetçiler toplantısında yönetim kurulunun çalışma mekanizmasının düzenini ve 

başarı derecelerini izleyerek ilgililere ikazda bulunurlar. 

DENETÇİLERİN GÖREVİ: 

Madde 56-  Genel olarak denetçilerin görevleri kooperatifin iş ve muamelelerini 

denetlemektir. Özellikle denetçiler şu görevlerle yükümlüdür. 

a-) Kooperatifin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların 

giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve organlara haber vermek, 

b-) Bilânçonun Türk Ticaret Kanununun 74 üncü maddesi esaslarına göre hazırlanıp 

hazırlanmadığına bakmak, 

c-)    Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların intizamla 

tutulmasını sağlamak maksadıyla hiç olmazsa 2 ayda bir defa Kooperatifin defterini 

incelemek. 

d-)    Üç ayda bir ara denetimi yapmak ve ansızın kooperatif veznesini denetlemek, 

inceleme sonuçlan olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini yönetim 

kuruluna vermek, diğer bir örneğini "denetçiler denetim raporları dosyasında muhafaza 

etmek, 

f-)Tasfiye muamelelerine nezaret etmek, 

g-) Ortaklarla veya kendileriyle kooperatif yöneticileri arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili 

konuları genel kurul gündemine aldırmak ve gerektiğinde olağanüstü olarak genel 

toplantıya çağırmak, 

h-) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak, 

i-) Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin ve memurlarının muttali oldukları cezayı 

gerektiren suçlarını savcılığa ihbar etmek, 

i-) Genel Kurul, yönetim kurulu aleyhine dava açılmasına karar verir veya açılmasına 

karar veripte azınlığın dava açılması reyinde bulunması hallerinde dava açmak, 
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j-) Anasözleşmede ortakların genel kurul toplantılarına katılmaları için gerekli görülen 

şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 

Denetçilerin yukarıda yazılı denetleme yetkileri genel kurul kararı ile kısıtlanamaz. 

DENETÇİLERİN TOPLANTI VE RAPORLARI: 

Madde 57-Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmağa 

mecburdurlar. Bu rapor, yönetim kurulunun yıllık çalışma raporu ve bilânço ile birlikte, 

genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre kooperatifin 

merkezinde ortakların incelemesine amade tutulur. 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri 

noksanlıkları, kanun veya ana sözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı 

bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle 

yükümlüdürler. 

Denetçiler yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim 

kurulunda, oy kullanamazlar, yönetime karışamazlar, noksan ve hatalar için bizzat emir 

veremezler. 

Denetçiler raporları üç üye tarafından imzalanır. Rapora katılmayan üye 

kanaatini belirterek imzalamak zorundadır. Yıllık genel kurul toplantısında "denetçiler 

raporu" okunmadan bilânço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz. Denetçiler 

azledilmiş olursa, yeni denetçiler düzenleyecekleri raporda bu olayı da açıklamak ve 

nedenlerini belirtmek zorundadırlar. 

DENETÇİLERİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

Madde:58- Denetçiler görevleri arasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifi ve 

ortakları için zarar umulan hususları, kooperatif ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar. 

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU: 

Madde:59- Denetçiler, görevlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan 

zararlardan dolayı kusursuz olmadıklarını ispat etmedikçe müteselsilin sorumludurlar. 
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Denetçiler hakkında, kayıtlı ortakların en az 1/10'unun temsil edenler tarafından dava 

açma kararı verilmişse bunlar denetçiler dışında bir vekil tayin etmek suretiyle davayı 

yürütürler. 

HESAP KOMİSYON SEÇİMİ: 

Madde:60-Genel kurul bazen muayyen hususların incelenmesi için lüzumu halinde hesap 

komisyonu seçebilir. 

Mevcut ortakların dörtten az olmamak üzere en az 1/10 son iki yıl içinde 

kooperatifin kuruluşunu veya idari muamelelerine müteallik bir suiistimalin vuku 

bulduğunu veya kanun yahut ana sözleşme hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket 

edildiği iddia ettikleri takdirde bunları veya bilânçonun gerçekliğini tahkik için hesap 

komisyonu tayinini genel kuruldan isteyebilirler. Bu talep ret olunduğu takdirde mahkemeye 

müracaat hakkını haizdirler. 

Hesap komisyonunun yaptığı inceleme sonunda veya mahkeme sonunda veya 

mahkeme neticesinde iddia varit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket ettiği anlaşılan 

ortaklar kooperatifin bu yüzden gördüğü zarardan dolayı müteselsilin sorumludurlar. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: 

KOOPERATİF BİRLİKLERİ İLE İLŞKİLER 

BİRLİĞE GİRME: 

Madde:61-Genel kurul kararı ile kooperatif, kooperatifin gelişmesi, amaçlarınm 

gerçekleşmesi, menfaatlerinin korunması, eğitim görülmesi ve kooperatifçilik 

konularında tavsiyeler alınması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kurulmuş tüketim 

kooperatifleri birliğine girebilir. 
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TAAHHÜT OLUNACAK BİRLİK SERMAYESİ: 

Madde:62- Kooperatifin az 7 tüketim kooperatifiyle kooperatif şeklinde birlik kurar veya 

kurulmuş birliğe girmeye karar verirse taahhüt edilecek birlik sermayesinin miktarı ve 

ödeme şekli genel kurulca tespit edilir. 

Kooperatif birliğine girmekle ortaklarına, bu ana sözleşmedeki yükümlülüklerden 

fazlasını yükleyemez. 

Kooperatif, kooperatif birliğine girmek için birliğin ana sözleşme hükümlerini bütün 

hak ve ödevleri ile kabul ettiğini gösteren, bir dilekçe ile birlik yönetim kurulu başkanlığına 

başvurmak gerekir. Birlik yönetim kurulunun giriş isteğini kabul etmesi ile kooperatif 

birliğe girmiş olur. Giriş isteği onbeş gün içinde cevaplandırılmadığı veya red cevabı 

verildiği takdirde birlik denetçilerine başvurulur. Birlik denetçileri isteği onbeş gün içinde 

cevaplandırmaz veya red cevabı verirse kooperatif birliğinin üyesi bulunduğu kooperatifler 

merkez birliğine, o da mümkün olmazsa Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine da 

başvurulabilir. 
 
 
TEMSİLCİLİK: 

Madde:63- Kooperatif, kooperatif birliği genel kurullarında temsil edilmek üzere 

kooperatif genel kurulunca ortaklar arasından temsilciler seçer. 

DENETLEME: 

Madde: 64-Kooperatif, kendi faaliyetlerini mensup olduğu tüketim kooperatifi birliğinin 

denetleyebileceğini kabul etmek zorundadır. 
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ALTINCI BÖLÜM: 

BİLÂNÇO VE NETİCE HESAPLARI: 

İŞ YILI VE HESAP KESİMİ: 

Madde:65-Yönetim Kurulu, her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla envanter yaparak, bilanço ve 

gelir gider farkını genel kurul toplantısından en az 1 ay önce denetçilere verir. Denetçiler 

en çok 10 gün içinde bunları inceleyerek raporlarıyla birlikte yönetim kuruluna iade 

ederler. Bilânço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif 

merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere suretleri verilir. Bu hükümlere 

uyulmadığı takdirde genel kurul bilânço hakkında karar veremez. Bu takdirde, bilânço 

hesaplarının incelenmesini sağlamak üzere, ortak adedi genel kurulca tespit edilecek 

miktarda özel komisyon seçilerek, bir ay sonraya ertelenecek genel kurulda bu komisyonun 

vereceği karara göre durum yeniden görüşülür. 

FİAT FARKININ DAĞITIMI: 

Madde: 66-Genel Kurul, yönetim kurulu raporunu, bilânçoyu ve gelir-gider hesabını 

onayladıktan sonra gelir-gider farkının dağıtımına karar verir. 
 
 
GELİR-GİDER FARKLARI, BÖLÜNMESİ VE PAYLARA FAİZ VERİLMESİ: 

Madde: 67-Kooperatifin müspet gelir-gider farkı, gayri safi hâsıladan her nev'i 

masraflar, faiz ve amortismanlar, karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu 

miktardan vergiler ve geçen yıllar zararı düşüldükten sonra kalan kısım aşağıdaki 

nikbetler üzerinden bölünür. 

a-) %15 yedek akçeye, 

b-)%l Ticaret Bakanlığı emrindeki fona, 
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c-)% 15 Geliştirme özel fonuna, 

d-)%9 Ortak ve personel için yardım fonuna. 

Kalanın; 

%85'i risturn olarak ortaklara işlemleri oranında, 

%15'i ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara, faiz olarak dağıtılır. Bu oran %7'yi aştığı 

hallerde artan miktar risturna eklenir. 

Bir yıllık faaliyet neticesi gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık,yedek akçe 

ile ve bunların kafi gelmemesi halinde ek ödemelerle ve ortak sermaye paylan ile karşılanır. 

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı dağıtımı yapılamaz. 

GELİŞTİRME ÖZEL FONU: 

Madde:68-Geliştirme özel fonu genel kurul kararı ile üretimi ve satışları artırıcı yönde 

yapılacak, yatmmlarda kullanılır. 

Kooperatifin girdiği birlik, kooperatif menfaati ile ilgili üretimi ve satışları artırıcı 

yönde yatırımlar yapıyorsa, yönetim kurulunun teklifi üzerine kooperatif genel kurul karan 

ile birliğin konu ile alakalı yatırımlarında kullanılmak üzere bu fonun kısmen veya 

tamamen bu işte kullanılmasını karar altına alabilir. 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hâsıla dağıtılamaz. Bu hâsıla kooperatifin 

gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere geliştirme özel fonuna eklenir. 
 

ORTAK VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONU: 

Madde:69-Kooperatif, memurları, işçileri ve ortaklan için vakıf şeklinde yardım 

kuruluşu meydana getirir. Vakfın kuruluşu, amaçları vesair hususlar vakıf senedinde 

gösterilir. Her yıl müspet gelir-gider farkından ayrılan miktarlar vakfa verilir. 

Genel kurul karan ile kooperatif memurları, işçileri ve ortaklarında belirli bir 

miktarın vakıf için alınması kararlaştırılabilir. 
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YEDEK AKÇENİN KULLANILMASI: 

Madde:70–5027 sayılı Kanunun 1.maddesi uyarınca devlet tahvillerine yatırılması zorunlu 

olan kanuni yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp bilanço neticesinde ortaya çıkacak menfi 

fiyat farkının kapatılmasında kullanılır. 

YEDEK AKÇENİN DEVRİ: 

Madde:71-Kooperatifin dağıtılmasına karar verildiği takdirde yedek akçenin 

kooperatifin zararlarının karşılanmasında kullanılan miktardan artan kısmı kooperatifin bağlı 

olduğu birliğe devredilir. Birliğin kurulmamış olması halinde Ticaret Bakanlığı emrine 

verilerek aynı maksatla kurulmuş kooperatiflerden birinin yedek akçesine katılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM: UYUŞMAZLIKLAR 

Madde: 72- Ortaklann, kooperatifin diğer bir kooperatifle veya üst kuruluşlarla arasında 

ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümlenmesi için mahkemece tayin edilecek hakem 

kuruluna başvurulur. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: 

BİRLEŞME VE DEVRALINMA BİRLEŞME VE DEVRALINMA: 

Madde: 73-Genel kurul, kooperatifler kanununda öngörülen yeterli oy çokluğu ile 

kooperatifin aynı nev'inden diğer bir kooperatifle birleşmesine, diğer bir kooperatifi 

devralmasına veya kendisinin diğer bir kooperatife devrolunmasına veya kooperatifin bir 

kamu tüzel kişiliği tarafından devralınmasına karar verir. 
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Bir kooperatif veya kamu tüzel kişiliği tarafından devralınmada kooperatifler 

kanununun 84 ve 85. maddelerine uyulur. 
 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM: 

KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI  

DAĞILMA SEBEPLERİ: 

Madde 74-Kooperatif; 

a-) Anasözleşmede belirtilen müddet genel kurul karan ile uzatılmadığı takdirde, 

b-) Genel kurul kararı ile 

c-) İflasın açılması ile 

d-) Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle 

e-) Ortak adedinin kanuni miktardan aşağı düşmesi ile 

f-) Kanunlarda ön görülen diğer hallerde, Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı 

kararla 

g-)Kooperatifin aczi halinde, yapılan ara bilânçoya göre kooperatifin mevcudu borçlarını 

karşılayamıyorsa, yönetim kurulunca toplantıya çağrılan genel kurulun tasfiye kararı 

alması ile dağılır. 
 
 
TİCARET SİCİLİNE BİLDİRME: 

Madde 75-Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye 

işlerini yönetim kurulu yapar. 

Tasfiye memurlarına veya yönetim kuruluna bu görevleri dolayısıyla ücret verilebilir. 

Yönetim kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin 

yönetim kurulunca yapılması halinde dahi bu hüküm tatbik olunur. 
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İFLAS DIŞINDA DAĞILMA: 

Madde 76- İflastan gayri hallerde kooperatifin dağılması, yönetim kurulu veya 

denetçilere ticaret siciline tescil ve en çok birer hafta ara ile üç defa ilan ettirilir. İlana 

kooperatif alacaklarının vesikaları ile beraber bir yıl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazılır. 

Bu müddetin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir. 

TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI: 

Madde 77-Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay 

bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar ortaklar arasında bölüşülür. Paylaşma, dağılma 

anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapılır. 

TASFİYE HALİ: 

Madde 78- Kooperatifin diğer bir kooperatif veya kamu tüzel kişisi tarafından 

devralınmasına veya diğer bir kooperatifle birleşmesi hali hariç olmak üzere dağılan 

kooperatif tasfiye haline girer. 

Tasfiye haline giren kooperatif ortaklarla olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar 

tüzel kişiliğini muhafaza ve unvanını (tasfiye hainde)ibaresini ilave suretiyle kullanmakta 

devam eder. 
 
 
TASFİYE KURULUNUN AZLİ: 

Madde 79- Genel kurul kararı ile tayin edilmiş olan tasfiye memurları yahut bu görevi ifa 

eden yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri 

tayin olunabilir. 

Ortakların birinin talebi ile de mahkeme haklı sebepler dolayısıyla tasfiye işlemini 

yürütmekle görevli kimseleri azil ve yerlerine yenilerini tayin edebilir. Bunlar kendilerini 

tescil ve ilan ettirirler. 
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AKTİFLERİ SATMA SELAHİYETİ: 

Madde 80-Genel kurul aksine karar vermedikçe tasfiye memurları kooperatifin 

aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilirler. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun 

kararı lazımdır. Bu karar genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır. 

TASFİYE İŞLERİ: 

İLK ENVENTER VE BİLÂNÇO: 

Madde 81-Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz kooperatifin tasfiyesinin 

başlangıçtaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu 

tanzim eder ve genel kurulun tasvibine sunarlar. 

Tasfiye memurları, kooperatif yönetim kurulu ve denetçileri davet ederek 

kooperatifin mali vaziyetini gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenlerler. Bu 

düzenleme içinde tasfiye memurları sözü edilen organ üyelerinden çalışmaya katılmayanları 

beklemeye mecbur değildirler. 

Tasfiye memurları, lüzum görürlerse kooperatif mallarına değer biçmek için 

eksperlere müracaat edebilirler. Tanzim edilen envanter ile bilanço, tasfiye memurlarının 

huzuru ile kooperatif yönetim kurulu tarafından imzalanır. Envanter ve bilânçonun 

imzasından sonra tasfiye memurları dağılma halinde bulunan kooperatifin envanterde yazılı 

bütün mallan ile evrak ve defterlerine el koyarlar. 
 
 
ALACAKLILARI DAVET VE HİMAYE: 

Madde 82-Alacaklı oldukları kooperatif defterleri veya diğer vesikalardan anlaşılan ve 

ikametgâhları bilinen şahıslar mahallin duyurma örf ve adetlerine göre, diğer alacaklılar 

ticaret sicili gazetesinde ilan suretiyle kooperatifin dağılmasından haberdar edilerek 

alacaklarını beyana çağırılırlar. 

Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutan notere 

tevdi olunur. Kooperatifin henüz muaccel olmayan borçları ile münazaalı bulunan 

borçlarına tekabül edecek bir para notere tevdi olunur, eğer ki bu gibi borçlar kâfi bir 
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teminat ile karşılanmış veya kooperatif mevcudunun ortakları arasında taksimi bu borçların 

ödenmesine talik edilmiş olsun. 

DEFTERLERİN SAKLANMASI: 

Madde 83-Tasfiyenin sonunda evrak ve defterler 10 yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur. 

KOOPERATİF UNVANININ SİCİLDEN ÇIKARILMASI: 

Madde 84-Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatife ait unvanın sicilden silinmesi tasfiye 

memurları tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden silinme 

keyfiyeti tescil ve ilan olunur. 

MALİ HÜKÜMLER 

USUL: 

Madde 85-Kooperatif muhasebe usulünü bilânço esasına göre kurar ve kanunen 

tutulması gerekli defterleri tutar ve çalışmalarının iş prensipleri esaslarına uygun olarak 

düzenler. Ticaret Bakanlığınca örnek muhasebe ve bilânço kabul edildiği takdirde buna 

uyulur. 
 
 
DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ: 

Madde 86-Kooperatif, kooperatifin ekonomik ve mali durumunu borç ve alacak 

ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tespit etmek maksadıyla 

kooperatifin mahiyeti ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ( yevmiye defteri, defter-i 

kebir, envanter defteri, ortaklar defteri, karar defteri ve müfredat defteri) tutmaya mecburdur. 
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TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFİYETİ: 

Madde 87- 86.maddede belirtilen defterler yönetim kurulunca, kullanılmaya başlanılmadan 

önce kooperatifin bulunduğu yerin noterine tasdik edilir. 

Kooperatif, tutmaya mecbur olduğu diğer defterlerle tutmak istediği defterleri lehine 

delil olarak kullanabilmek için her birinin nev'i ve mahiyetleri ile sahife sayılarını gösteren iki 

nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce ticaret sicil memuruna 

vermeye mecburdur. Memur, bunlardan birini tasdik ederek kooperatife geri verir. 
 

 

ONUNCU BÖLÜM:  

ÇEŞİTLİ YÜKÜMLER 

A) SİYASİ FAALİYET YASAĞI: 

Madde 88- Kooperatif toplantılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet 

gösterilemez. Kooperatif faaliyetleri siyasi maksatlara alet edilemez. Kooperatif, siyasi 

partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul 

edemez, onlara maddi yardımda bulunamaz. 

 

B) TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE ATIF: 

Madde 89- Bu ana sözleşmede açıklama olmayan hususlarda 1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu ve kanunun 98 inci maddesi uyarınca 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun genel hükümleri ile anonim şirket hükümleri uygulanır. 

C) GEÇİCİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU: 

Madde 90- Kooperatifin ilk genel kuruluna kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kurucu 

ortaklar geçici Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilmişlerdir. 
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Yönetim Kurulu Denetim Kurulu 

1- ................................ 1-…………………………. 

2- ................................ 2-………………………… 

3- ................................ 

4- ................................ 

5-................................. 

KOOPERATİF KURUCU ORTAKLARI: 

Kooperatif kurucu ortaklan Soyadı, adı, adresi veimzaları aşağıdadır.  Peşin ödedikleri 

payların tutarı……………..TL. ……………………Bankası …………………….Şubesi 

……………………..Tarihi ………………………..sayılı makbuz karşılığı yatırılmıştır. 

_______________________________________________________________________ 

Ortak            Soyadı                 Adı                  Konut Ödediği             İmza 

No                                                                      Adresi                      (TL.) 
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EK 2. TÜRKİYEDE’DE KOOPERATİFÇİLİK MEVZUATI  

Burada ilk devlet mevzuatı olan Memleket Sandıkları Nizamnamesinden başlayarak 

şimdiye kadar çıkan bütün yasaları ve nizamnameleri sırasıyla göstereceğiz  

1 - Memleket Sandıkları Nizamnamesi: Mithat Paşa tarafından 1863 yılında 

kurulmağa başlanılan Memleket Sandıkları için 1867 yılında bir Nizamname hazırlanmıştır.  

2 - Menafi Sandıkları Mevzuatı: Memleket Sandıkları 1883 yılında Menafi 

Sandıklarına dönüştürülünce, Menafi Sandıkları için Hükümet buyrukları çıkartılmıştır.  

3 - Vilayetler İdaresi Kanunu: 1913 tarihli Vilayetler İdaresi Kanunu'nda “Zirai 

teavün şirketlerinin” (kooperatiflerinin) kurulmasına dair bir kayıt bulunmaktadır. Fakat 

bunun fiili hiç bir sonucu olmamıştır.  

4 - İstihsal, Alım ve Satım Ortaklık Kooperatifleri Nizamnamesi: 1923’de 

Cumhuriyetin ilanından önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde İktisat 

Vekâletince çıkarılan bu tüzük 97 maddeyi kapsıyor ve bütün kooperatif çeşitleri için 

yürürlüğe giriyordu. Bu tüzüğe dayanılarak birçok kooperatifler kurulmuştur. 

5 - Ticareti Berri-ye Kanunu (Kara Ticareti Kanunu):  Türkiye'de 1850 yılından 

beri yürürlükte bulunan bu yasada kooperatiflere dair bir hüküm yoktu. Sadece yasada 

kolektif, komandit ve anonim şirket diye üç çeşit şirket sayılıyordu. Ancak, 1924 yılında 

yasanın şirketlerin çeşitlerini sayan 15.maddesine bir ekleme yapılmıştır. Eklenen fıkra şudur: 

“.....İşbu 15.maddede mezkur üç nev'i şirketten maada kooperatif, yani ortaklık şirketleri de 

ticaret şirketlerindendir.” Böylece Ticaret Kanununa dayanılarak da kooperatif 

kurulabilecekti. Gerek bu yasaya, gerekse İstihsal, Alım ve Satım Ortaklık Kooperatifleri 

Nizamnamesine dayanılarak 1923- 1928 arasında 40 kadar çeşitli kooperatif kurulmuştur.  

6 - İtibari Zirai Birlikleri Kanunu: 1924 yılında 498 sayılı itibarı Zirai Birlikleri 

Kanunu çıkmıştır. Bu, yasa olarak, tarım kooperatifleri hakkında ilk mevzuattır. Kredi ile 

pazarlama amaçlarının ikisine birden hizmet edecek kooperatiflerin kurulmasını öngören bu 

yasadan beklenen sonuç alınamamış ve bu yasaya dayanılarak önemli bir uygulama 

yapılamamıştır.  

7 - 1926 Tarihli Ticaret Kanunu: 1926 yılında yeni Ticaret Yasası 865 sayı ile 

yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bu, ülkemizde çıkartılan ikinci Ticaret Yasası idi. Ticaret 

yasasının kabul ettiği beş çeşit ticaret şirketinden birisi de kooperatif şirketlerdi. Bu yasaya 

göre, hazırlanacak bir anasözleşmeye dayanılarak, bütün dallarda kooperatif kurulabilirdi. 

Yasaya göre, “ortakların meslek, sanat ve maişetlerine ait ihtiyaç ve muamelelerini muavenet 
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ve kefalet-i mütekabile sayesinde tedarik ve ifa eylemek maksadıyla teşkil edilen şirket 

kooperatiftir.” Eşitlik ilkesi kabul edilmiş olup, sermayesi ne olursa olsun, her ortağın genel 

kurulda tek bir oyu vardı.  

Bu yasaya göre, 7 kişi bir araya gelmek suretiyle beş yüz liradan fazla pay sahibi 

bulunmamak şartıyla kooperatif kurulabilirdi. Yasanın getirdiği en önemli özelliklerden biri 

dayanışma ve karşılıklı yardımı kooperatif tanımı içine sokması; diğeri de, risturn verilmesini 

öngörmüş olmasıdır.  

8 - 1929 Tarihli Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu: 1924'de Kanunu ve 1926'da 

Nizamnamesi çıkarılan itibarı Zirai Birlikleri hiç bir gelişme göstermeyince, neden yasada 

bulunarak, daha elverişli olacağı düşüncesiyle yeni bir yasa hazırlanarak 1929 tarihli ve 1470 

sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu çıkartılmıştır.  

Bu yasaya göre, tarım işletmelerinin kısa vadeli üretim gereksinimlerini karşılamak 

üzere; köy, kent ve kasabalarda tarım kredi kooperatifi kurulabilecekti. Köylerde kurulacak 

kooperatiflerde sınırsız sorumluluk, kasabalardakilerde ise, hem sınırsız ve hem de sınırlı 

sorumluluk esası uygulanabilecekti. Ortaklık paylarına % 5 faiz ödeniyor, fakat risturna yer 

verilmiyordu.  

Ortaklık payı ne olursa olsun, herkesin genel kurulda bir oyu vardı. Kooperatif, 

ortaklarınca seçilen üç kişilik Yönetim Kurulunca yönetiliyordu. Fakat bütünüyle 

kooperatifler Ziraat Bankasının denetimine verilmişti. Bu yasaya dayanılarak, 1935 yılı 

sonuna kadar 67.332 ortağı bulunan 668 Zirai Kredi Kooperatifi kurulmuş bulunuyordu.  

9 - 1935 Tarih ve 2834 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu: 

1935 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile birlikte 2834 sayılı Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu çıkarılmıştır.  

Bu yasa 1984 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Halan ülkemizde var olan tarım satış 

kooperatifleri ve birliklerinin tümü bu yasa hükümlerine göre kurulmuşlardır.  

Bu yasanın en büyük özelliği, devlet vesayeti altında güdümlü bir kooperatifçiliği 

öngörmesidir. Bu yasa nedeniyle kooperatifçiliğin demokratik yönetim ilkesi tarım satış 

kooperatifleri ve birliklerinde hiç uygulanamamıştır.  

Bu yasa, 1984 yılında kaldırılarak yerine 238 sayılı kanun hükmünde kararname 

çıkartılmış; bu kararname de 1985 yılında 3186 sayılı yasaya dönüşmüştür.  

10 - 1935 Tarih ve 2836 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu: 1929 tarih ve 

1470 sayılı yasayı ihtiyaca daha iyi cevap verebilir hale getirmek düşüncesiyle yeni bir yasa 
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hazırlanmıştı. Bu yasa 1470 sayılı yasanın yerine geçtiğinden, böylece, «Zirai Kredi 

Kooperatifleri» de «Tarım Kredi Kooperatifleri» adını almışlardı.  

2836 sayılı yasaya göre, tarım kredi kooperatiflerinde yalnız sınırsız sorumluluk esası 

geçerlidir. Ortakların bütün ürünleri, hayvanları ve tarımsal üretim araçları üzerinde 

kooperatifin yasal rehin hakkı bulunmaktadır. Bunlar üçüncü şahıslarca haczedilemez. Satış 

kooperatifleriyle sıkı bir ilişki kurulmuş olup, tarım kredi kooperatifleri ortakları, tarım satış 

kooperatiflerine de ortak olmak zorundadırlar. Ortaklar zincirleme kefillikle veya taşınmaz 

rehiniyle kredi alırlar. Kooperatif, çevirme kredilerinde bir yıl, donatma kredilerinde beş yıla 

kadar vadeyle kredi açabilir.  

2836 sayılı Yasaya göre kurulan tarım kredi kooperatiflerini denetim ve kontrole 

Ziraat Bankası yetkili kılınmıştır.  

Bu yasaya göre kurulan tarım kredi kooperatifleri mevduat toplama yetkisine sahip 

değildirler. Ancak, Ziraat Bankasından aldıkları kredileri ortaklarına vermektedirler.  

11 - 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu: 1926 tarihli Ticaret Kanunundan 30 yıl 

sonra 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu çıkartılmıştır.  

1926 tarihli Ticaret Kanunu, kooperatifin tanımını yapmış ve kooperatif şirketlere dair 

esasları ayrı bir bölümde toplamıştı. 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu da - aşağı yukarı- aynı 

tanımı yapmış ve aynı esasları koymuştur. Ancak eski yasada bir ortağın sahip olabileceği en 

yüksek pay miktarı 500 lira iken, yeni yasada bu miktar, yapı kooperatiflerinde 15.000 ve 

ötekilerde 5.000 liraya çıkarılmıştır.  

Bu yasa 2836 ve 2834 sayılı Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri dışında kalan 

bütün kooperatifler için geçerli idi. Ancak 1969 yılında Kooperatifler Kanununun çıkması ile 

durum değişmiştir.  

12 - Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası: Md.51- “Devlet kooperatifçiliğin 

gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.”  

13 - 1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu: Bağımsız bir Kooperatifler 

Yasası çıkartma görüşü, 1944 yılında toplanan I.Türk Kooperatifçilik Kongresinde ele alınmış 

ve İsviçre Borçlar Yasasının kooperatiflerle ilgili hükümlerine dayanılarak bir tasarı 

hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu suretle başlayan tasarı hazırlama işi 21 Aralık 1963'de 

toplanan V.Türk Kooperatifçilik Kongresine kadar sürüp gitmiştir. 
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1961 Anayasası 51.maddesinde kooperatifçiliğe özel bir yer verilmesi bu çalışmaları 

hızlandırmış ve nihayet ayrı bir Kooperatifler Kanunu 24.04.l969'da Parlamentoda kabul 

edilerek 1163 sayı ile 10 Mayıs 1969 günü «Resmi Gazete»de yayınlanmıştır. 

Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret yasasının «Kooperatif Şirketler» başlıklı onsekiz 

maddelik bölümünün yerine geçmektedir. Yeni yasa, tarım satış ve tarım kredi gibi kendi özel 

yasaları olan kooperatifler dışındaki bütün kooperatifler için uygulanacaktır. Ayrıca, adı 

geçen kooperatifler, yeni yasanın Birlikler, Merkez Birlikleri, Türkiye Milli Kooperatifler 

Birliği ve Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Özetle şu yenilikleri getirmektedir:  

1) Bu yasa ile kooperatifler, Ticaret Kanunundan çıkarak ayrı genel bir yasaya 

kavuşmuş olmaktadırlar. 

2) Gerçek kişilerden başka, kamu tüzelkişilikleri, özel idareler, belediyeler, köyler ve 

dernekler de kooperatiflere ortak olabilmektedirler. 

3) Ortaklık paylarının dörtte biri peşin ödenecektir. 

4) Kooperatiflere ayni sermaye konulabilecektir.  

5) En yüksek ortaklık payı 30.000 lira ile sınırlandırılmıştır.  

6) Sınırlı sorumluluk esas alınmış; fakat sınırsız sorumluluk ve yüklenilmiş ortaklık 

payından fazla olarak belirli bir miktarla sorumluluğun da anasözleşmelerle kabul 

edilebileceği öngörülmüştür. 

7) Gelir-gider farkının en az % 10'u yedek akçeye ayrılacaktır. 

8) Sermayeye sınırlı faiz verilmesi ilkesi gözetilmiş ve bu faizin en yüksek sınırının 

%7 olacağı hükme bağlanmıştır.  

9) Gelir gider farkının %50'si ortaklara alışveriş oranına göre risturn olarak 

dağıtılacaktır.  

10) Kooperatiflere muhtelif vergi muaflıkları tanınmıştır.  

11) Kooperatiflerde siyasal faaliyetin yapılamayacağı ve bunların siyasal partilerden 

yardım alamayacakları ve kendilerinin de onlara maddi yardımda bulunamayacakları hükme 

bağlanmıştır.  

12) Kooperatif üst örgütlerinin kurulması öngörülmüştür.  

Yasanın Türk Kooperatifçiliğine getirdiği en önemli yenilik olarak kabul ettiğimiz bu 

üst örgütlenme hükümlerine göre, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez 

birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini kurabileceklerdir. 
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1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1988 tarih ve 3476 sayılı yasa ile bazı 

değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları şöylece belirtilip açıklanabilir:  

1) Değişiklikler genellikle konut yapı kooperatifçiliği gözönüne alınarak yapılmıştır. 

Kooperatifler Kanununun sadece yapı kooperatiflerine değil, tarım satış ve tarım kredi 

dışındaki tüm kooperatiflere (tüketim, köy kalkınma, sulama, esnaf kefalet v.b.) uygulandığı 

adeta unutulmuştur.  

2) Madde 14 de yapılan bir değişiklikle, ortaklık payının istenilen kimseye 

devredilmesi öngörülmüştür: Ortaklığın devredilebilmesi, yapı kooperatifçiliği için uygun 

olabilir, ancak diğer kooperatiflerde çeşitli sorunlar yaratacaktır. Çünkü bu değişiklik ile bir 

kooperatif, istemediği bir kimseyi de ortak alma durumunda kalacaktır. 

3) 38.maddede yapılan bir değişiklikle, ortak dışı işlemlerden elde edilen hâsılanın 

ortaklara sermaye payları oranında dağıtılması mümkün kılınmıştır. Bu, kooperatifçilik 

ilkelerine aykırı ve oldukça tehlikeli bir değişikliktir. Çünkü bu değişiklik ile kooperatifler, 

sermaye şirketlerine dönüşebilir. Böylece, kooperatifçiliğin risturn verilmesi ilkesi de altüst 

olmaktadır. 

4) Madde 92 yapılan değişiklikle, kooperatiflerin siyasi faaliyet yasağı daha da 

ağırlaştırılmış ve hatta kooperatif yöneticilerinin siyasi partilerin toplantılarına katılmaları 

engellenmiştir. Böylece siyasi partilerde görev alan ve hatta üye olanların kooperatif ve üst 

örgütleri yönetim kurullarında görev almaları veya kooperatifçilikle uğraşmaları önlenmek 

istenmiştir. Hâlbuki siyasetle uğraşan kişiler, demokratik kooperatiflerin de itici gücüdürler. 

Bu değişiklik maalesef, ülkemizde demokrasinin ve demokratik kooperatifçiliğin gelişmesini 

köstekleyici hükümler taşımaktadır.  

5) Madde 19 da yapılan değişiklikle, bir kişinin bir kooperatife azami ortaklık payı 30 

bin liradan 10 milyon liraya çıkartılmıştır. En az ortaklık payı olarak da 10 bin lira 

öngörülmüştür. Kooperatif üst kuruluşuna en az katılma payı ise 500 bin lira olarak 

saptanmıştır. 

Daha çok yapı kooperatifçiliği düşünülerek yapılmış bu değişikliğe, bütün kooperatif 

ve üst örgütlerinin öz sermayelerini arttırmalarına yararlı olacağı varsayımıyla olumlu 

bakılabilir,  

6) Yine madde 19 da yapılan bir değişiklikle, tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım 

faaliyetlerinin, bütçeden ayrılacak ödenekler yoluyla verilecek düşük faizli kredilerle 

destekleyeceği hükme bağlanmıştır.  
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Yasadaki bu değişikliği olumlu, fakat yetersiz bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu 

kooperatif yatırımlarını devletin ayrıca belli bir oranda hibe (karşılıksız yardım) ile 

destekleyeceğinin hükme bağlanması çok isabetli olurdu. Aksi halde tarımsal kooperatiflerin 

büyük yatırımlar yapmaları olanaksızdır.  

7) Madde 38 de yapılan bir değişiklikle, ortakların sermaye paylarına genel kurul 

kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz oranını geçmemek üzere faiz 

ödenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu değişiklik de, kooperatifçiliğin sermayeye sınırlı faiz verilmesi ilkesine aykırıdır. 

Çünkü ülkemizde devlet tahvillerine çok yüksek oranda faiz (örneğin %70gibi) verilmektedir. 

Bu değişiklik de, kooperatifleri sermaye şirketlerine dönüştürebilir. 

14 - 1969 Tarih ve 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 

Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu: Bu 

yasayla Türk tütüncülüğünün sorunlarını bölgeler arasında işbirliği sağlamak suretiyle 

incelemek; tütün alım ve satımının düzen içinde yapılması, tütüncülüğün kalkındırılması ve 

üretici emeğinin değerlendirilmesi için gerekli önlemleri almak üzere tütün kooperatifleri 

kurulması öngörülmüştür. Fakat bu yasa henüz önemli uygulama olanağı bulamamıştır.  

15 - 1972 Tarih ve 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu: 

2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Yasasının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yerine 

1972 yılında 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu çıkartılmıştır. 

Bundan böyle Tarım Kredi Kooperatifleri bu yeni yasaya göre kurulacak ve faaliyet 

göstereceklerdir. Bu yasa da, 1984 yılında çıkartılan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile bazı değişikliklere uğramıştır. Bu kararname de 1985 yılında 3223 sayılı yasaya 

dönüşmüştür.2o  

16 - 1973 Tarih ve 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu: Toprak ve 

tarım reformu bölgelerinde kurulacak toprak ve tarım reformu kooperatifleri bu yasanın 70–

86.maddelerinde yer alan özel hükümlere göre kurulup işleyeceklerdir. Toprak dağıtımından 

yararlanan çiftçilerin o bölgede kurulmuş veya kurulacak olan toprak ve tarım reformu 

kooperatiflerine ortak olma zorunluluğu, bu yasanın en önemli aynalıklarından birisidir. 

Bu yasa 10 Mayıs 1977 tarihinde Anayasa Mahkemesince biçim yönünden iptal 

edilmiş ve yerine yenisi henüz çıkartılmamıştır.  

17- Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası:  

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi. 
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MADDE 171 – “Devlet, milli ekonominin yararlarım dikkate alarak, öncelikle 

üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini 

sağlayacak tedbirleri alır.  

Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğraşamaz 

ve siyasi partilerle işbirliği yapamazlar.”  

18 - 1985 tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 

Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 

Kanun: 

1935 tarih ve 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 1984 yılında 

çıkarılan 238 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış; bu kararnamede 1985 

yılında 3186 sayılı yasaya dönüşmüştür. Bu yasa da, 1993 yılında çıkarılan 3947 sayılı yasa 

ile bazı değişikliklere uğramıştır. 
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