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KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ (KOOPBİS)

Kooperatif ortakları; Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, 
bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını, denetçilerin tanzim 
edecekleri raporları ve genel kurula katılma hakkını haiz 
ortakları gösterir listeyi KOOPBİS’den inceleyebilir.

Kooperatif ortaklarına KOOPBİS’den sağlanan kişisel veriler, 
sadece ortakların kooperatif iş ve işlemlerinden haberdar 
olmaları ve kooperatif organlarında görev almak isteyen 
adayların kooperatif ortaklarına ulaşabilmeleri amaçlarıyla 
kullanılabilir.

KOOPERATİF ORTAKLIĞI HANGİ 
NEDENLERLE SON BULUR?

Ortak, kendi isteği (iradesi) ile kooperatiften çıkabilir.

Ortak, kooperatif anasözleşmesinde gösterilen 
nedenlerden ötürü kooperatiften çıkarılabilir.

Ortak, kendi arzusu ile ortaklık payını bir başka kişiye 
devretmek suretiyle kooperatiften ayrılabilir.

Ortağın ölümü ile kooperatif ortaklığı sona erer.

Çıkarılma kararı 

kesinleşinceye kadar 

ortaklık hak ve 

yükümlülükleri devam 

eder.
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KOOPERATİFE ORTAK OLABİLME
ŞARTLARI NELERDİR?

Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak,

Yazılı olarak kooperatif yönetim kuruluna başvurmak,

Varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri yazılı olarak kabul 
etmek,

Gerekli sermaye payını taahhüt etmek ve dörtte birini 
peşin ödemek,
Anasözleşmelerle getirilen diğer şartları taşımak.

ORTAKLIK HAKLARI NELERDİR?
Ortaklar ortaklık senedi ile temsil olunur.

Ortaklar Kooperatifler Kanunun kabul ettiği esaslar dâhilin-
de hak ve vecibelerinde eşittirler.

Ortakların Bireysel Hakları:
Bilgi edinme hakkı,

Bilanço belge örneklerini isteme hakkı,

Genel kurul toplantılarına katılma veya temsilci vasıtasıyla 
temsil edilme hakkı,

Genel kurul kararları aleyhine dava açma hakkı,

Seçme seçilme hakkı,

Serbest çıkış hakkı,

Hak arama ve dilekçe hakkı,

Payın devri hakkı,

Olumlu gelir gider farklarından pay alma hakkı,

Ticari defterleri inceleme hakkı,

Denetçilerin dikkatini çekme hakkı,

Tasfiye artığından pay alma hakkı.

KOOPERATİF NEDİR?

Kooperatif; ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya 
geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla 
karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp 
korumak amacıyla kurulan bir işletme modelidir.

KOOPERATİFE KAÇ ŞEKİLDE
ORTAK OLUNABİLİR?

Kuruluş esnasında kurucu ortak olma,

Kuruluştan sonra kooperatife ortak olma,

Bir ortağın ortaklık payını devir alma, 

Miras yoluyla, 

Taşınmaz mal veya işletme karşılığı, 

Kooperatife ortak olunabilir.

Ortakların Toplu Kullanabilecekleri
Haklar: 

Bu hakların kullanılabilmesi için dört ortaktan az olmamak 
kaydıyla ortak sayısının en az onda biri gereklidir.

Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı.

Gündeme madde ilavesini isteme hakkı.

ORTAKLARIN ÖDEV SORUMLULUKLARI
NELERDİR?

Sermaye (ortaklık) payı: Kooperatife giren her şahısın en az bir 
ortaklık payı alması gerekir.

Aidat ödeme yükümlülüğü: Kooperatifin amaçlarının gerçek-
leştirilmesini sağlamak üzere genel kurulca tespit edilen 
aidatların zamanında ödenmesi gerekir. 

Sır saklama yükümlülüğü: Her ortak ne şekilde olursa olsun 
öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık 
hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır.

Ek Ödeme Yüklemi:

Kooperatiflerde zararın kapatılması için anasözleşmelere 
hüküm konulmak suretiyle ortaklardan ek ödeme yapılması 
istenebilir.

“Ortak olacağınız ya da olduğunuz 

kooperatifin anasözleşmesini mutlaka 

okuyunuz.” 

EK ÖDEME YÜKLEMİ AİDAT İLE 

KARIŞTIRILMAMALIDIR.

Gerekli nitelikleri sağlayan her ortak yönetim 
ve denetim kurulu üyeliği için aday olabilir.

Sermayesi ne olursa olsun kooperatiflerde her 
ortağın yalnızca bir oy hakkı vardır.


