
DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) 12.01.2015 tarihli ve 383 sayılı yazımız.
b) İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) nin 24.11.2017 tarihli ve 38208

sayılı yazısı.
c) Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği'ne 04.01.2018 tarihli ve 17757 sayılı yazımız.
ç) Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği'nin 26.03.2018 tarihli ve 53776 sayılı yazısı.

 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 45/1 inci maddesinde "Genel kurul olağan ve

gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6
." hükmü yer almakta olup, genel kuruluay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur

olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri hakkında anılan Kanun'un Ek:2/2 nci maddesi
ile cezai müeyyide öngörülmüştür.

İlgi (a) yazımızda; Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda tasfiye
halindeki kooperatiflerin faal kooperatifler gibi değerlendirilemeyeceği, bu nedenle tasfiye
sürecindeki kooperatiflerin her yıl sonu için ara bilançoları hazırlanarak genel kurul yapması
gerekmekle birlikte, Kooperatifler Kanunu'nun 45 inci maddesinde öngörülen sürede genel kurul
toplantısı yapmak yükümlülüğünün bu kooperatifler için söz konusu olmadığı, dolayısıyla tasfiye
halinde bulunan kooperatif yöneticileri hakkında 1163 sayılı Kanun'un 45 inci maddesi delaletiyle
aynı Kanun'un Ek 2/2 nci maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulmaması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kez ilgi (b) yazı ile üç yıl üst üste olağan genel kurulunu yapmayarak 1163 sayılı
Kanunun 81. maddesi uyarınca münfesih duruma düşmüş kooperatifler için de kooperatifin hukuki
tüzel kişiliğinin son bulduğu gerekçesiyle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararların verildiği belirtilerek, buradan hareketle münfesih duruma düşen
kooperatifler hakkında 1163 sayılı Kanunun Ek 2/2 maddesine istinaden Cumhuriyet
Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunup bulunulmaması hususunda görüş istenmesi üzerine
münfesih duruma düşen kooperatiflere ilişkin söz konusu uygulamaya devam edilip edilmeyeceği
hakkında ilgi (c) yazımız ile Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği'nin görüşü istenilmiş ve Hukuk
Müşavirliği'nin ilgi (d) yazısında;

"…Bilindiği üzere, yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve
denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütme, kuruluş kayıtlarını ve sicilleri tutuma ve
uygulamaları denetleme görevi yasa ile Bakanlığımıza verilmiştir.

Esasen, 1163 sayılı Kanunun 45. maddesine aykırı şekilde, olağan genel kurul toplantısını
yılın ilk altı ayı içerisinde yapmayan kooperatiflerin tespiti ve bu durumun ilgili mercilere
bildirilmesinin Bakanlığımızın görevi içerisinde olduğundan şüphe yoktur.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı :28526468-045.02-E.55866 28.03.2018
Konu :Münfesih Kooperatifler Hk.

1 / 2

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. No:278 06510 Çankaya/ANKARA Bilgi için:Serpil BAĞIŞLAYICI
Şube Müdürü V.

Telefon No:(312) 410 78 54

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



Yasin KALEM
Bakan a.

Genel Müdür

Yargıtay 7. Ceza Dairesince, genel olarak üç yıl üst üste olağan genel kurul yapılmadığı
taktirde, kooperatifin tüzel kişiliğinin sona erdiği kabul edilerek (Yargıtay hukuk daireleri ise
kooperatifin tüzel kişiliğinin ancak ticaret sicilinden silinmesi ile sona ereceği düşüncesindedir.)
hüküm kurulmaktadır.

Bu itibarla, Yargıtay 7. Ceza Dairesi kararlarına iştirak edilmemekle birlikte, yargının
gereksiz yere meşgul edilmemesi bakımından; halihazırda "1163 sayılı Kanunun 45. Maddesi
hükmüne uyulmaksızın" üç yıl üst üste olağan genel kurul toplantısı yapılmamış olan bu
kooperatiflerle sınırlı olmak üzere, bu kooperatif yöneticileri hakkında suç duyurusunda
bulunulmayabileceği düşünülmektedir ..." denmektedir.

Hukuk Müşavirliği'nin bahse konu görüşünde belirtilen esaslar dahilinde; "1163 sayılı
Kanunun 45. maddesi hükmüne uymayarak üç yıl üst üste olağan genel kurul toplantısı yapılmadığı
için Kanunun 81. maddesine göre münfesih duruma düşen kooperatiflerle sınırlı olmak üzere, bu
kooperatif yöneticileri hakkında  yapmalarımünfesih duruma düştükten sonraki tarihlerde
gereken genel kurulları yapmamaları sebebiyle suç duyurusunda bulunulmaması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

 
Dağıtım:
Gereği:
Taşra Teşkilatına
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