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Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Yapı Kooperatiflerinin kuruluşunu, tescilini ve işleyişlerini ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek.

Cevaplandırma Sürelerine Uyum

Bakanlığa yada Müdürlüğümüze yaptıkları başvurularıyla başlayan inceleme talebini içeren dilekçe.

Başvuru Tarihi, Cevaplandırma Tarihi

  YAPI KOOPERATİFLERİ ŞİKAYET VE İNCELEME TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ

DOK.NO:KOOP-SR-02 YÜRÜRLÜK TARİHİ: 23.02.2015 REVİZYON NO: 00/-

İNCELEME

1-) Yapı kooperatifleriyle ilgili inceleme talepleri, müdürlüğümüze Savcılık, Bakanlık ve doğrudan Vatandaş başvurusu olarak 3 farklı şekilde gelebilmektedir.   

2-) Gelen başvurunun genel olarak incelemee gerek olup olmadığına dair değerlendirmesi Şube Müdürünce yapılır.  

3-) Yapılan değerlendirme sonucunda incelemei uygun görülemeyen kooperatifler hakkında başvuru sahibine bilgilendirme yazısı yazılarak süreç sonlandırılır. 

4-) inceleme kararı alınan kooperatif hakkında çalışmayı yürütecek personel için Valilikten inceleme kılavuzundaki şartları sağlayan personel denetçi seçilerek inceleme  "olur"u alınır. 

5-) Olur alınan personel şikâyet ile ilgili araştırmayı yaptıktan sonra şikâyetçilerin ve suçlama yöneltilen kooperatif yöneticilerinin ifadeleri, verdikleri bilgiler ve sundukları belgeler çerçevesinde 

inceleme çalışmalarını sürdürüp sürecin sonucunda inceleme raporunu hazırlar.  

6-) Hazırlanan inceleme raporunun bir kopyası şikâyetçiye, ilgili kooperatif yönetimine ve Bakanlığa gönderilir.  

7-) Kooperatif incelemeleri sonucunda ortaya çıkarılan (Bakanlığın bilgi belge talebini karşılamamak, verilen talimatların yerine getirilmemesi, yöneticiler ve denetçilerin Kooperatifler Kanunu Ek 2. 

Maddesine ve Ceza Kanununa göre görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikâp, vs) suç unsurlarının tespiti ile Bakanlığa ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

8-) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun cezai sorumluluklar içeren ek maddeleri çerçevesinde değerlendirme yapılıp suç unsuru tespit edildiği durumda savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

9-) Ayrıca bu sürecin dışında faal halde bulunan yapı kooperatifleri için her yıl ilk altı ayın sonuna kadar yapılan genel kurullar sonrası ait olduğu hesap yılını takip eden yılın ocak ayı sonu itibariyle 

yevmiye defteri kapanışı olmayanlar genel kurul sonrası evrakların incelemeinde görevlendirilen personel tarafından kontrol edilirken tespit edilir.

 10-) Yevmiye defteri kapanışı olmadığı tespit edilen yapı kooperatifleri hakkında toplu olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

inceleme Raporu

3 ay

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu



BAKANLIK/VATANDAŞ/SAVCILIK/

KOOPERATİF
İL MÜDÜRÜ KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ        MÜDÜR YRD.

    YAPI KOOPERATİFLERİ DENETİM SÜRECİ

Mevzuat kapsamında 

şikayet incelenir. 

Kayıt ve havale işlemini müteakip Şube Müdürlüğüne  

teslim edilir 

Şikayet Kontrollerini 
yapmak üzere personel 

görevlendirilir 

GEREKİRSE 

BAKANLIK/VATANDAŞ/SAVCILIK/ 

KOOPERATİF'lere bildirim yapılır.  

Tüm belgeler 

dosyalanır,şahsi 

dosyasına çekilir 

Referans Doküman Listesi, 

Bakanlık ve Savcılık Talimatı,Başvuru 

dilekçesi 

Kontrol Faaliyetleri Listesi  

1-Mevuzta uygunluk 

2-Paraf,imza onay prosedürü 

3-Belge kontrol 

DEĞELENDİRME 

Şikayet Dilekçesi , Denetim 

Bildirimi 

DENETİMİN YAPILMASI VE 
RAPORUN HAZIRLANMASI 

UYGUNSA 

UYGUN DEĞİLSE 

 DENETİM 

RAPORU 

Denetim yapmak üzere 

personel görevlendirilir. 

İl Müdürü Oluru 

İlgili yazışmalar yapılır. 
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