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KOOPBİS İŞLEMLERİ 

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği kapsamında kooperatif 
denetçileri; KOOPBİS üzerinden görev aldığı kooperatifin 
organ üyelerinin ve ortaklarının bilgileri ile KOOPBİS’te 
belirlenen diğer verilere erişmek, bilgilerin doğru ve 
güncelliğini denetlemek ve gerektiğinde verilerin 
düzeltilmesi için kooperatif yöneticilerini ve sistem 
yöneticisini uyarma konusunda yetkilidir. 

Dış Denetçi raporu genel kurula sunulmayan kooperatif-
lerde; finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu 
ve ibra hakkında alınan kararlar geçersizdir.

Dış denetime ilişkin usul ve esaslar, dış denetçilerin nitelik-
leri, uyacakları etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmeleri, 
görevden alınmaları veya ayrılmaları, denetimin ve dene-
tim raporlarının içeriği ve raporun genel kurula sunulması 
hususlarında Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine 
Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Elde edilen veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununa aykırı olarak kullanılamaz, 

aktarılamaz veya başka bir şekilde işlenemez.



KOOPERATİFLERDE DENETİM

Genel kurulca, en az bir en çok dört yıl için ortaklar arasın-
dan veya dışarıdan en az bir veya daha fazla denetçi seçilir. 

Genel kurul asıl üye sayısı kadar yedek üye seçebilir. 
Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

Denetim organı üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantıla-
rına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy kullanamazlar.

Denetim organı üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman 
görevlerinden çekilebilirler. Kanun ve anasözleşmede 
belirtilen seçilme şartlarını taşımadıkları veya sonradan 
kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona 
erer.

Kooperatifin, Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsa-
mında eğitim şartına tabi olması halinde kooperatif dene-
tim organı üyeleri ve yedeklerinin seçilmelerini takiben en 
geç dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını 
tamamlamaları şarttır.

Denetleme organınca yapılacak denetim, denetimin 
kapsamı ve denetçilerin niteliklerine ilişkin olarak Koopera-
tif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik 
hükümleri uygulanır.

DENETLEME ORGANINA SEÇİLME ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyeti-
ne sahip bulunmak

En az lise düzeyinde diploma sahibi olmak

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kanun 
hükümlerine göre mahkûm olmamak

Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, bu 
üyelerden birinin eşi, kooperatif personeli veya yönetim 
kurulu üyeleriyle ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımı 
olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı 
bulunmamak.

Aynı zamanda diğer denetim kurulu üyelerinden birinin 
eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dâhil kan ve kayın 
hısımlığı bulunmamak.

DENETLEME ORGANININ BAŞLICA
GÖREV VE YETKİLERİ

Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki 
görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla 
bildirmek,

Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların 
düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda 
bir defa kooperatifin defterlerini incelemek, kooperatifin 
nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

Bütçeyi, bilançoyu ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp 
taşımadıklarını araştırmak, 

Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve 
kooperatif personeli hakkındaki şikâyetlerini incelemek ve 
inceleme sonucu yıllık raporunda açıklamak.

DIŞ DENETİM

Kooperatif denetimi;  kooperatif faaliyetlerinde ve  

işlem ve hesaplarında, yanlışlık, çelişki veya 

tutarsızlık içerip içermediğini; kanun, anasözleşme, 

yönetmelik hükümleri, genel kurul kararları ve iyi 

niyet esasları çerçevesinde izlenmesi ve gözlenmesi 

için yapılan tüm çalışmaları ifade eder. 

“Kooperatif, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının 

Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenen 

şartları taşıması halinde dış denetime tabidir.”


