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OY HAKKI VE TEMSİL
Genel kurulda her ortak, sermayesi ne kadar olursa olsun, 
yalnız bir oy hakkına sahiptir.

Ortak sayısı 1.000'i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak 
üzere birden fazla ortağı temsil edebilir. Ancak yönetim ve 
denetim kurulu seçimlerinde her ortak en fazla bir ortağı 
temsilen oy kullanabilir. 

Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı 
aranmaz.
 

GENEL KURUL KARARLARI

Kanun veya anasözleşmede aksi belirtilmemişse genel 
kurulda oyların yarıdan bir fazlasıyla karar alınır.

Yönetim ve denetçiler kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy 
kullanamazlar.

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve kocası yahut usul 
ve füruu ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya 
dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz.

Genel kurulda alınan kararlar toplantıda bulunmayanlar 
veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve 
bağlayıcıdır.

Genel kurul ve genel kurul kararlarının iptali , ancak 
kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemenin 
kararıyla mümkündür.

Bir kararın iptal edilmesi, bütün ortaklar için hüküm ifade 
eder.

Genel kurul toplantıları, Bakanlık temsilcisinin huzuru ile 
açılır ve devam eder. Temsilci, toplantının kanunlara, 
anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesine nezaret 
eder. Toplantıyı idare etmek üzere başkanlık heyeti 
seçildikten sonra gündem maddeleri üzerinde görüşmelere 
geçilir.
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ÇAĞRININ ŞEKLİ 
Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; anasözleşmelere 
uygun şekilde yapılır.
Genel kurul çağrısının toplantı gününden en az 30 gün 
önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının günü, 
saati, yeri ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

GENEL KURULU
KİMLER TOPLANTIYA ÇAĞIRIR? 

Anasözleşmeyle yetkili kılınan diğer bir organ,

Denetçiler kurulu, 

Kooperatifin ortağı olduğu üst birlik,

Tasfiye memurları da 

Genel kurul, esas olarak yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. 
Ayrıca;

toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Dört ortaktan az 
olmamak şartıyla ortak sayısının en az onda birinin 
yönetim kurulundan isteği üzerine genel kurul toplantıya 
çağrılır. Çağrılmadığı takdirde, istek sahipleri mahkemeye 
başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni 
alabilirler.

GÜNDEM NEDİR VE NASIL OLUŞTURULUR?
Gündem, genel kurulda görüşülecek konuların maddeler 
halinde yer aldığı bir belgedir.

Gündem genel kurulu toplantıya çağıran tarafından 
belirlenir.

Toplantı çağrısına ve ilana gündem yazılır. 

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u 
tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün 
önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme 
konulması zorunludur.

Gündemde olmayan hususlar genel kurul toplantısında 
görüşülemez. 

GENEL KURUL

Genel kurul, kooperatif ortaklarının katılımına açık olan, 
kooperatifle ilgili her türlü konunun görüşüldüğü en yetkili 
organdır. Genel kurulda usulüne uygun olarak alınan kararlar, 
tüm ortakları bağlar.

GENEL KURUL ÖNCESİ ORTAKLARIN
ULAŞABİLECEKLERİ BİLGİLER
Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı 
hesapları ve denetçilerin tanzim edecekleri raporlar, genel 
kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden 
itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde, varsa 
şubelerinde ve elektronik ortamda KOOPBİS’te ortakların 
tetkikine amade tutulur. 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Genel kurul toplantı tarihinden evvel en az 15 gün önce:

ile birlikte Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulması 
zorunludur. Usulüne uygun olarak temsilci talebinde 
bulunulmadığı takdirde genel kurul toplantısı geçersiz olacaktır.

Çağrı için alınan kararın bir örneği,

Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge,

Toplantı gündemi,

Muhasebe birimi hesabına yatırıldığını gösteren belge 

GENEL KURULUN DEVİR VE
TERK EDEMEYECEĞİ YETKİLER NELERDİR?

Anasözleşmeyi değiştirmek,

Yönetim kurulu ve denetçiler ile gerektiğinde tasfiye 
kurulunu seçmek,

İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider 
farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

Yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek,

Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan 
konular hakkında karar vermek,

Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile 
alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerine ve azami fiyatını, 
satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek.

Bu yetkiler, yalnızca genel kurul tarafından kullanılabilir. 
Ayrıca, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında 
da karar alabilir.

GENEL KURUL NE ZAMAN TOPLANIR?
Genel kurul, olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak 
kooperatif merkezinin bulunduğu yerleşim yeri dâhilindeki 
uygun bir yerde toplanır.

Olağan toplantının her yılın ilk 6 ayı içinde ve yılda en az 
bir defa yapılması zorunludur.

Ancak; kooperatif birliğine ortak olunması halinde genel 
kurul kararı ile olağan genel kurul toplantısı en fazla iki yıllık 
dönemi kapsayacak şekilde birleştirilerek yapılabilir. 

Olağanüstü toplantı, kooperatif işlerinin ve anasözleşme 
hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette yapılır.

Üç yıl üst üste genel kurul 
yapmayan kooperatif dağılmış sayılır.


