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KOOPBİS İŞLEMLERİ

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri KOOPBİS 
üzerinde işlem gerçekleştirmeye yetkilidir.

Kooperatife ve ortaklarına ilişkin bilgi, belge ve evrakın 
KOOPBİS’e tam ve zamanında işlenmesi ile bunların 
güncelliğinin sağlanmasından kooperatif yönetim 
kurulu üyeleri sorumludur.

Kooperatif yönetim kurulu üyelerine ek olarak, kooperatif 
ortağı olma şartı aranmaksızın, KOOPBİS işlemlerini 
yürütecek bir KOOPBİS yetkilisi yönetim kurulu 
tarafından atanabilir. 

KOOPBİS yetkilisi atanmış olması yönetim kurulu 
üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz.

Elde edilen veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununa aykırı olarak 

kullanılamaz, aktarılamaz veya başka bir 

şekilde işlenemez.
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YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARIKOOPERATİFLERDE YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümlerine göre 
kooperatifin faaliyetlerini yöneten ve kooperatifi temsil 
eden yürütme organıdır.

Türk vatandaşı olmak,

Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliye-
tine sahip bulunmak,

Amacı ve esas faaliyet konusu aynı olan başka bir koopera-
tifin yönetim kurulu üyesi olmamak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsız-
lık, 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.

YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREV
VE YETKİLERİ

Kanun ve anasözleşme hükümleri çerçevesinde kooperati-
fin faaliyetini yönetmek,

Ortak olmak için başvuranların, anasözleşme gereği ortaklık 
şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmak,

Genel kurulu toplantıyı çağırmak,

Genel kurul sonrası alınan kararlarla ilgili ortakları bilgilen-
dirmek,

Genel kurulda karar almak şartıyla kooperatifin taşınır ve 
taşınmaz mallarını satmak,

Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü 
şahıslara karşı temsil etmek,

Bakanlıkça istenecek her türlü evrakı ibraz etmek ve dene-
tim için gönderilen yetkililere gerekli kolaylığı sağlamak,

Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabı ve bütçeyi hazırlanmasını 
sağlamak, yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak.YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için toplantı-
ya çağrının ispat edilebilecek bir yöntemle yapılması 
zorunludur.

Anasözleşme gereğince; özürsüz olarak üst üste üç toplan-
tıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu 
karar defterine işlenir.

Verilen karara çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekim-
ser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için 
seçilir ve en az üç üyeden oluşur. 

Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul 
lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman 
değiştirebilir. 

Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman 
çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu 
üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları 
oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır.

Kooperatifin, Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği 
kapsamında eğitim şartına tabi olması halinde yönetim 
kurulu üyeleri ve yedeklerinin seçilmelerini takiben en geç 
dokuz ay içinde kooperatifçilik eğitim programını 
tamamlamaları şarttır. 

Toplantılarda bulunmayan üyeler için 

temsilen oy kullanılamaz ve toplantılara 

vekil aracılığı ile de katılım sağlanamaz.

Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin 

yönetimi için gereken titizliği 

gösterir ve kooperatifin başarısı ve 

gelişmesi yolunda bütün gayretini 

sarf etmekle yükümlüdür.


