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1 Şubat 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31737

YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ

DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, kooperat�f ve üst kuruluşlarının denet�mler� �le b�rl�k ve merkez

b�rl�kler�n�n denet�m �ç�n yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununa tab� kooperat�f ve

üst kuruluşlarında yapılacak denet�mler �le 18/4/1972 tar�hl� ve 1581 sayılı Tarım Kred� Kooperat�fler� ve B�rl�kler�
Kanununa tab� kooperat�f ve üst kuruluşlarında yapılacak dış denet�m� �le 1/6/2000 tar�hl� ve 4572 sayılı Tarım Satış
Kooperat�f ve B�rl�kler� Hakkında Kanuna tab� kooperat�f ve üst kuruluşlarından bağımsız denet�me tab� olmayanların
dış denet�m�n� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 65 �nc� ve 69 uncu

maddeler�ne, 18/4/1972 tar�hl� ve 1581 sayılı Tarım Kred� Kooperat�fler� ve B�rl�kler� Kanununun 20 nc� maddes�ne
1/6/2000 tar�hl� ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperat�f ve B�rl�kler� Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) B�r�m Kooperat�f: B�rl�klerde ortak kooperat�fler�, merkez b�rl�kler�nde ortağı b�rl�kler�n ortağı olan

kooperat�fler�,
c) Denetç�: Denetleme organı üyeler�nden her b�r�n�,
ç) Denetleme organı tarafından yapılacak denet�m: Genel kurul adına kooperat�f veya üst kuruluşlarının �şlem

ve hesaplarını tetk�k eden, kooperat�f denet�m kurulu üyeler�nce yapılan denet�m�,
d) Denet�m elemanı: İlg�l� Bakanlıkların müfett�ş ve/veya kontrolörler�n�,
e) Dış denet�m: F�nansal tablolardak� b�lg�ler�n, mevzuatta bel�rt�len esaslara uygunluğu ve doğruluğu

hususunda, denet�m tekn�kler�n�n uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzer�nden denetlenmes�n� ve değerlend�r�lerek
rapora bağlanmasını,

f) Dış denetç�: Bu Yönetmel�k uyarınca yapılacak dış denet�m� yürütecek, Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve
Denet�m Standartları Kurumu tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denetç�ler veya 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanununa tab� meslek mensupları veya �lg�l�
bakanlıkça denet�m yetk�s� ver�len b�rl�klerde/merkez b�rl�kler�nde dış denet�mle görevl� personel�,

g) Dış denet�me yetk�l� b�rl�k/merkez b�rl�ğ�: Dış denet�m yapmak üzere �lg�l� Bakanlık tarafından
yetk�lend�r�len kooperat�f b�rl�kler� �le merkez b�rl�kler�n�,

ğ) Faal kooperat�fler: 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 81 �nc� maddes�ne göre dağılmayan kooperat�f ve
üst kuruluşlarını,

h) F�nansal tablolar: Kooperat�f�n tab� olduğu 1163 sayılı Kanun, 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret
Kanunu, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu ve �lg�l� mevzuatına göre hazırlanması gereken f�nansal
tabloları,

ı) Genel kurul: Kooperat�f ve üst kuruluşlarının genel kurulunu,
�) İlg�l� Bakanlık: Tarımsal amaçlı kooperat�fler ve üst kuruluşları �ç�n Tarım ve Orman Bakanlığını; yapı

kooperat�fler� ve üst kuruluşları �ç�n Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını; d�ğer kooperat�fler ve üst
kuruluşları �ç�n T�caret Bakanlığını,

j) İlg�l� Kanun: 1163 sayılı Kanunu �le 1581 sayılı Kanunu,
k) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı kooperat�fler ve üst kuruluşları �ç�n Tarım ve Orman �l müdürlüğünü; yapı

kooperat�fler� ve üst kuruluşları �ç�n Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğünü; d�ğer kooperat�fler ve üst
kuruluşları �ç�n T�caret �l müdürlüğünü,

l) Kooperat�f: 1163 sayılı Kanuna, 1581 sayılı Kanuna ve 4572 sayılı Kanuna göre faal�yet gösteren
kooperat�fler �le bunların üst kuruluşlarını,

m) Kooperat�f B�lg� S�stem� (KOOPBİS): 1163 sayılı Kanunun ek 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca
oluşturulan b�lg� s�stem�n�,
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n) Yönet�m kurulu: Kanun ve anasözleşme hükümler� �ç�nde kooperat�f ve üst kuruluşlarının faal�yet�n�
yöneten ve onu tems�l eden �cra organını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Denetleme Organınca Yapılacak Denet�m,
Denet�m�n Kapsamı ve Denetç�ler�n N�tel�kler�

Denetleme organınca yapılacak denet�m�n konusu ve kapsamı
MADDE 5 – (1) Kooperat�f�n faal�yet konusu �çer�s�nde, tüm �şlemler�n�n mevzuatta bel�rlenen usul ve

esaslara uygun b�r şek�lde yürütülüp yürütülmed�ğ�, gel�r tablosu hesaplarıyla b�lançonun defterlerle uygunluk hal�nde
bulunup bulunmadığı, defterler�n düzenl� b�r surette tutulup tutulmadığı ve gel�r tablosu hesaplarıyla mamelek�
hakkında uyulması gerekl� olan hükümlere göre �şlem yapılıp yapılmadığı hususları denetleme organı tarafından
yapılacak denet�m�n konusunu oluşturur.

(2) Denetleme organı üyeler�, genel kurul namına kooperat�f�n bütün �şlem ve hesaplarını tetk�k eder.
(3) 4572 sayılı Kanuna tab� kooperat�fler har�ç olmak üzere, dış denet�me tab� kooperat�fler de dâh�l, tüm

kooperat�flerde denetleme organı tarafından denet�m yapılması zorunludur.
(4) Kooperat�flerde b�r denetç� seç�lmes� hal�nde denetleme organına yapılan atıflar bu denetç�ye yapılmış

sayılır.
Denetleme organının üyeler�n�n seç�lmes�, azl� ve üyel�ğ�n boşalması
MADDE 6 – (1) 4572 sayılı Kanuna tab� kooperat�fler har�ç olmak üzere, genel kurul tarafından, denetleme

organı olarak en fazla dört yıl �ç�n en az b�r denetç� seç�l�r. Genel kurulca ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek denetç�
seç�leb�l�r.

(2) Çalışma konusu, ortak sayısı ve c�ro g�b� kıstaslara göre �lg�l� Bakanlıkça bel�rlenen kooperat�flerde
denet�m� gerçekleşt�recek denetleme organı üyeler� ve yedekler�n�n, seç�lmeler�n� tak�ben en geç dokuz ay �ç�nde
kooperat�fç�l�k eğ�t�m programını tamamlamaları şarttır.

(3) Denetleme organı üyeler�n�n azl� ve yerler�ne yen�ler�n�n seç�lmes�, kooperat�fe kayıtlı ortakların en az
1/10’unun gündem maddeler�n�n görüşülmes�ne geç�lmeden önce yazılı tekl�fte bulunmaları ve genel kurula
katılanların yarıdan b�r fazlasının kabulü �le gündeme alınması hal�nde mümkündür.

(4) Denetleme organı üyeler� �st�fa etmek suret�yle her zaman görevler�nden çek�leb�l�rler. İlg�l� mevzuatta
bel�rt�len seç�lme şartlarını taşımadıkları veya sonradan kaybett�kler� anlaşılanların üyel�kler� kend�l�ğ�nden sona erer.
Denetleme organı üyel�ğ�n�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde bunların yerler�ne varsa en çok oy alan yedekler
geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca bel�rlenen sayının altına düştüğü takd�rde, mevcut denetleme organı
üyes� veya üyeler� �lk genel kurula kadar görev yapmak üzere şartları ha�z k�ş�ler� organ üyel�ğ�ne atar. Yedekler de
dâh�l h�çb�r üye kalmaması hal�nde yönet�m kurulunca, denetç�ler�n seç�lmes� amacıyla genel kurul derhal toplantıya
çağırılır.

Denetleme organı üyeler�n�n n�tel�kler�
MADDE 7 – (1) Denetleme organı üyeler�nde aşağıdak� şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak ve meden� hakları kullanma ehl�yet�ne sah�p bulunmak.
b) En az l�se düzey�nde d�ploma sah�b� olmak.
c) Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı
Kanun hükümler�ne göre mahkûm olmamak.

ç) Görev� süres�nce, kooperat�fte yönet�m kurulu üyes�, bu üyelerden b�r�n�n eş�, kooperat�f personel� veya
yönet�m kurulu üyeler�yle �k�nc� derece dâh�l kan ve kayın hısımı olmamak, yönet�m kurulu üyeler�yle aralarında �ş
ortaklığı bulunmamak.

d) Denetleme organı üyeler�nden b�r�n�n eş� olmamak ve b�rb�rler� �le �k�nc� derece dâh�l kan ve kayın
hısımlığı bulunmamak.

(2) Denetleme organı üyeler�, kooperat�f�n ve kooperat�f�n bağlı olduğu üst kuruluşların h�ssedarı oldukları
ş�rketlerde, katıldıkları vakıflarda ve d�ğer teşekküllerde yönet�m kurulu üyes� veya denetç� olamazlar, personel olarak
yahut başka b�r şek�lde ücretl� görev alamazlar.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len d�ğer görevler� bulunmasına rağmen denetleme organı üyes� olarak seç�lenler,
seç�ld�kler� tar�h �t�barıyla d�ğer görevler�nden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevler�nden ayrılmayanların seç�lmeler�ne
�l�şk�n �şlemler hükümsüzdür. Seç�ld�kten sonra �k�nc� fıkradak� d�ğer görevler� ed�nen denetleme organı üyeler�n�n
sonradan ed�nd�kler� görevlere �l�şk�n seç�lme veya görevlend�rme �şlemler� �le sözleşmeler de hükümsüzdür. Bunların
yerler�ne yedekler� çağrılır.

(4) Denetleme organı üyeler� f��len bu görevler� yürüttükler� dönemde; bunların eş ve �k�nc� derece dâh�l kan
ve kayın hısımları, kooperat�f ve kooperat�f�n bağlı bulunduğu üst kuruluşlar �le bunların % 50’den fazla h�ssedarı
oldukları ş�rketlerde, katıldıkları vakıflarda ve d�ğer teşekküllerde yönet�m kurulu üyes� veya denetç� olamazlar,
personel olarak veya başka b�r şek�lde ücretl� olarak �şe alınamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme Organı Üyeler�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

Denetleme organı üyeler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 8 – (1) Denetleme organı üyeler�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Yıllık b�lanço ve gel�r tablosu hesaplarını �nceleyerek bu husustak� görüşler�n� b�rl�kte veya tek başına genel

kurula b�r raporla b�ld�rmek.
b) Kooperat�f �şlemler�nden b�lg� ed�nmek ve gerekl� kayıtların düzenl� olarak tutulmasını sağlamak amacıyla

en az üç ayda b�r kooperat�f�n defterler�n� �ncelemek.
c) En az üç ayda b�r kooperat�f�n nak�t mevcudu �le menkul değerler�n� kontrol etmek.
ç) Bütçe, b�lanço ve gel�r tablosunu denetlemek.
d) Gel�r tablosu hesaplarıyla b�lançonun defterlerle uygunluk hal�nde bulunup bulunmadığını, defterler�n

düzenl� b�r surette tutulup tutulmadığını ve �şletmen�n net�celer�yle mamelek� hakkında uyulması gerekl� olan
hükümlere göre �şlem yapılıp yapılmadığını �ncelemek.

e) Yönet�m kurulunun �hmal� hal�nde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek.
f) Yönet�m kurulu üyeler�yle, kooperat�f personel�n�n �lg�l� kanun ve anasözleşme hükümler� �le �y� n�yet

esaslarına uygun davranıp davranmadığını kontrol etmek.
g) Yönet�m kurulu üyeler�n�n gerekl� şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı n�sabının

kaybed�lmes� hal�nde boşalan bu üyel�klere gec�kt�r�lmeks�z�n yeter� kadar yedek üye çağırmak.
ğ) Kooperat�f ortaklarının, yönet�m kurulu üyeler� ve kooperat�f personel� hakkındak� ş�kâyetler�n� �ncelemek

ve �nceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak.
h) Uygun gördükler� tekl�fler� yönet�m kurulu ve/veya genel kurul toplantıları gündem�ne koydurmak.
(2) Denetleme organı üyeler�, görevler� çerçeves�nde �şler�n yürütülmes�nde gördükler� noksanlıkları, �lg�l�

kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketler� bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekl� hallerde
aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

(3) Kooperat�f�n b�rden fazla denetleme organı üyes� bulunması hal�nde, denetleme organı üyeler� kooperat�f�
genel kurul toplantısına çağırma yetk�s� har�ç olmak üzere kend�ler�ne �lg�l� kanun ve anasözleşme �le ver�len görev ve
yetk�ler�, gerekt�ğ�nde tek başlarına da kullanab�l�rler.

(4) Denetleme organı üyeler�, yönet�m kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar ancak yönet�m kurulu
toplantılarında oy kullanamazlar.

(5) Denetleme organı üyeler�, 1163 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddes�ne aykırı uygulamaları da araştırmakla
yükümlüdürler.

Denetleme organı üyeler�n�n sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Denetleme organı üyeler�; görevler�n� yer�ne get�r�rken kusurlu hareket ett�kler� takd�rde,

hem kooperat�fe hem de ortaklar �le kooperat�f alacaklılarına karşı verd�kler� zarar dolayısıyla sorumludurlar.
(2) Denetleme organı üyeler�, �lg�l� kanun ve anasözleşme �le kend�ler�ne yüklet�len d�ğer görevler� h�ç veya

gereğ� g�b� yapmamalarından, düzenled�kler� raporların gerçeğ� yansıtmamasından doğan zararlardan dolayı da
kusursuz olduklarını �spat etmed�kçe mütesels�len sorumludurlar.

(3) Denetleme organı üyeler�, görevler� sırasında öğrend�kler� ve açıklanmasında kooperat�f veya ortaklar �ç�n
zarar umulan hususları, kooperat�f ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

Denetleme organı üyeler�n�n ücretler�
MADDE 10 – (1) Denetleme organı üyeler�ne genel kurulca bel�rlenen aylık ücret, huzur hakkı, r�sturn ve

yolluk dışında h�ç b�r ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Kamu kaynaklarından desteklenen kred�lere kef�l olan
kooperat�fler �le kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperat�fler�n denetleme organı üyeler�,
bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dah� yalnızca b�r ücret veya huzur hakkı alab�l�rler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporu

Denetleme organı yıllık çalışma raporu ve genel �lkeler�
MADDE 11 – (1) Denetleme organı üyeler� her yıl �şlem ve hesapları denetleme görev ve yetk�s�n� yer�ne

get�rd�kten sonra 1163 sayılı Kanunun 67 nc� maddes� uyarınca genel kurul toplantılarına sunacakları “Denetleme
Organı Yıllık Çalışma Raporu”nu hazırlarlar. Denetleme organı yıllık çalışma raporunda; raporun görüşüleceğ� genel
kurul toplantı tar�h�, �ncelemen�n a�t olduğu dönem ve düzenleme tar�h� bel�rt�l�r. Raporun tüm sayfaları, düzenleyen
denetleme organı üyes� veya üyeler� tarafından �mzalanır.

(2) Rapor, genel kurulda görüşülecek döneme �l�şk�n tüm �şlem ve hesapları kapsayacak şek�lde ayrıntılı
b�lg�ler �çer�r. Rapor; açık, öz ve anlaşılır b�r d�lle yazılır.

(3) Raporda, ortaklar ve d�ğer k�ş�ler nezd�nde yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı �fadelere yer ver�lemez.
(4) Rapor, �lg�l� olduğu genel kurul toplantı tar�h�nden en az 20 gün önce düzenlenerek yönet�m kuruluna

tesl�m ed�l�r. Ayrıca rapor yönet�m kurulu tarafından KOOPBİS’e yüklen�r. Daha sonra rapor �çer�ğ�nde herhang� b�r
değ�ş�kl�k yapılamaz.
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(5) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslara uygun olarak düzenlenmeyen denetleme organı raporları, genel
kurullarda görüşülemez ve kabul ed�lemez.

Denetleme organı yıllık çalışma raporunda bulunması zorunlu hususlar ve raporunun �çer�ğ�
MADDE 12 – (1) Denetleme organı yıllık çalışma raporunun, aşağıda bel�rt�len bölüm ve konuları �çerecek

şek�lde düzenlenmes� esastır.
a) Kuruluş �şlemler� bölümünde;
1) Yen� kurulan kooperat�flerde, kuruluş �şlemler� �ç�n yapılan harcamalar ve buna �l�şk�n muhasebe kayıtlarına

yönel�k, kuruluş �şlemler�nde herhang� b�r usulsüzlük bulunup bulunmadığı,
2) Kooperat�f�n unvanında, 1163 sayılı Kanuna aykırı olarak, kamu kurum ve kuruluşunun �sm�ne yer ver�l�p

ver�lmed�ğ�,
bel�rt�l�r.
b) Yönet�m kurulu ve personel �şlemler� bölümünde;
1) Yönet�m kurulu üyeler�n�n, �lg�l� Kanun ve kooperat�f anasözleşmes�nde öngörülen üyel�k şartlarını taşıyıp

taşımadığı yönünde yapılan araştırma sonucu,
2) Raporun �lg�l� olduğu dönemde, yönet�m kurulu toplantı n�sabı kaybed�lm�ş �se denetleme organı üyeler�

tarafından gec�k�lmeks�z�n yeter� kadar yedek üye çağrılıp çağrılmadığı,
3) Yönet�m kurulu üyeler� hakkında, kooperat�f� zarara uğratıcı eylemler� dolayısıyla açılmış hukuk�

sorumluluk davası veya 1163 sayılı Kanunda bel�rt�len suçlarla �lg�l� açılmış kamu davası bulunmakta �se davaya
�l�şk�n genel b�lg�ler ve davanın göreve devamını etk�ley�p etk�lemed�ğ�ne �l�şk�n görüş,

4) Yönet�m kurulu üyeler�ne, genel kurulca bel�rlenen aylık ücret, huzur hakkı, r�sturn ve yolluk dışında başka
b�r ad altında veya bel�rlenen bu tutarların üzer�nde ödeme yapılıp yapılmadığı,

5) 1163 sayılı Kanun ve kooperat�f anasözleşmes�ne aykırı olarak, genel kurulun dev�r ve terk edemeyeceğ�
yetk�ler�n yönet�m kurulu üyeler�nce kullanılıp kullanılmadığı, bu bağlamda; gayr�menkul alımında ve satımında tak�p
ed�lecek usul �le alınacak gayr�menkulün n�tel�ğ�, yer� ve azam� f�yatı �le satılacak gayr�menkulün asgar� f�yatıyla �lg�l�
genel kurul kararına uygun hareket ed�l�p ed�lmed�ğ�, �malat ve �nşaat �şler�n�n genel kurulca bel�rlenen yöntemle
yapılıp yapılmadığı,

6) Yönet�m kurulu üyeler� ve kooperat�f personel�n�n, kooperat�fle, kooperat�f konusuna g�ren b�r t�car�
muamele yapıp yapmadıkları,

7) Yapı kooperat�fler�nde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayr�menkuller�n alımının, kat karşılığı arsa
devralınmasının, yönet�m kurulunca tapu devr� veya tapuya şerh verd�r�lecek b�r satış vaad� sözleşmes� �le yapılıp
yapılmadığı,

8) Yönet�m kurulu üyeler�n�n, kooperat�fe a�t defter ve belgeler� �ncelenmek üzere denetleme organı üyeler�ne
ver�p vermed�kler�, bu konuda herhang� b�r sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı,

9) Genel kurul toplantısına sunulan yönet�m kurulu yıllık çalışma raporunun, kooperat�f�n gerçek durumunu
yansıtır şek�lde eks�ks�z ve hatasız hazırlanıp hazırlanmadığı,

10) Müdür ve kooperat�f personel�ne ödenen ücretler kapsamında, �lg�l�ler�n s�gorta pr�mler�n�n Sosyal
Güvenl�k Kurumuna tam ve zamanında yatırılıp yatırılmadığı,

11) 1163 sayılı Kanunun 90 ıncı maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca �lg�l� Bakanlıkça ver�len tal�matların
yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�,

bel�rt�l�r.
c) Ortaklık �şlemler� bölümünde;
1) Genel kurul toplantısına �l�şk�n ortaklar l�stes�n�n, kooperat�f anasözleşmes�nde bel�rt�len b�lg�ler� �çer�r

şek�lde düzenlen�p düzenlenmed�ğ� ve KOOPBİS’den alınıp alınmadığı,
2) Kooperat�fe ortak kayded�len veya ortaklığı sona erenlerle �lg�l� olarak yönet�m kurulu kararları alınıp

alınmadığı,
3) Genel kurul toplantısına �l�şk�n düzenlenen ortaklar l�stes�n�n, kooperat�f�n ortaklar defter�ndek� kayıtlara

uygun olup olmadığı, bu bağlamda, genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayanların ortaklar l�stes�nde yer alıp
almadığı, yapı kooperat�fler� har�ç olmak üzere d�ğer kooperat�flerde genel kurul tar�h�n�n üç ay önces�nden ortak
olmayanların l�stede yer alıp almadığı, haklarında alınan çıkarma kararı kes�nleşmeyen ortakların l�stede olup
olmadıkları,

4) Yapı kooperat�fler�nde, genel kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzer�nde ortak kayded�l�p
kayded�lmed�ğ�,

5) Anasözleşmede göster�lmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılıp çıkarılmadığı, haklarındak� çıkarma kararı
kes�nleşmeyen ortakların yer�ne yen� ortak alınıp alınmadığı,

6) Kooperat�f ortakları tarafından, yönet�m kurulu üyeler� ve kooperat�f personel� hakkında, denetleme organı
üyeler�ne �nt�kal ett�r�lm�ş ş�kâyetler var �se bu konularda yapılan �ncelemeler,

7) Yönet�m kurulu tarafından, ortaklar arasında hak ve vec�belerde eş�tl�k �lkes�ne uygun hareket ed�l�p
ed�lmed�ğ�,
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8) Ortaklık pay dev�rler�n�n kanun ve anasözleşme hükümler�ne uygun olarak gerçekleşt�r�l�p
gerçekleşt�r�lmed�ğ�,

9) Özell�kle yapı kooperat�fler�nde b�r ortaklık payına b�rden fazla k�msen�n ortak olup olmadığı,
10) Yapı kooperat�fler�nde, ortaklardan talep ed�len a�dat ve ara ödemeler�n genel kurul tarafından bel�rlen�p

bel�rlenmed�ğ�, borçlu ortaklar hakkında kanun ve anasözleşme hükümler�ne göre �şlem yapılıp yapılmadığı,
bel�rt�l�r.
ç) Defter ve belgeler bölümünde;
1) 6102 sayılı Kanun hükümler� uyarınca tutulması zorunlu olan, yevm�ye defter�, defter� keb�r, envanter

defter�, yönet�m kurulu karar defter�, pay defter� ve genel kurul toplantı ve müzakere defter�n�n tutulup tutulmadığı,
2) Yevm�ye defter� kayıtlarının 6102 sayılı Kanunda öngörülen sürede yapılıp yapılmadığı, kayıt n�zamına

uyulup uyulmadığı,
3) Envanter defter�ne, kooperat�f�n dönem sonu b�lançosu �le dönem başı açılış b�lançosunun ve gel�r

tablosunun �şlen�p �şlenmed�ğ�,
4) Yevm�ye defter�, envanter defter�, defter� keb�r, yönet�m kurulu karar defter�, genel kurul toplantı ve

müzakere defter� ve ortaklar (pay) defterler�n�n açılış tasd�kler�n�n; yevm�ye defter� �le yönet�m kurulu karar defter�
kapanış tasd�kler�n�n 6102 sayılı Kanunda öngörüler süre �çer�s�nde yaptırılıp yaptırılmadığı,

5) Defterler �le saklanması zorunlu olan belgeler�n, 6102 sayılı Kanunda öngörülen süreyle saklanıp
saklanmadığı,

6) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahs�lat ve ödemeler�n tümünün kanunen geçerl� belgeye dayanıp
dayanmadığı,

bel�rt�l�r.
d) B�lanço, gel�r tablosu hesapları ve mal� durum bölümünde;
1) B�lanço ve gel�r tablosunun, kooperat�f�n muhasebe defterler�ne uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı,

yanlış, eks�k b�lg� bulunup bulunmadığı, b�lanço kalemler�n�n ayrıntılı b�lg� �çer�p �çermed�ğ�,
2) B�r öncek� genel kurulda görüşülerek kabul ed�len bütçe �le gerçekleşen b�lanço kalemler�n�n uyumlu olup

olmadığı,
3) B�lançoda hazır değerler ve menkul kıymetler bölümünde yer alan tutarların f��len bulunup bulunmadığı

sayım �le tesp�t ed�lmes�n� müteak�p sayım sonuçları,
4) Kooperat�f�n alacaklarının hang� �şlemlerden kaynaklandığı, alacakların tak�b� ve tahs�l� konusunda yönet�m

kurulunca gerekl� gayret ve t�t�zl�ğ�n göster�l�p göster�lmed�ğ�,
5) Kooperat�f kayıtlarında görünen avansların ayrıntılı dökümü �le bu avansların kooperat�f�n amaç ve faal�yet�

kapsamında ver�l�p ver�lmed�ğ�ne, avans kapatma �şlemler�nde süre ve belge yönünden gerekl� t�t�zl�ğ�n göster�l�p
göster�lmed�ğ�,

6) Kooperat�f�n genel olarak borçlarının dökümü, gerçek b�r mal veya h�zmet alımına dayanıp dayanmadıkları,
borçların vades�nde ödenmes� konusunda yönet�m kurulunca gerekl� tedb�rler�n alınıp alınmadığı,

7) Ortaklardan yapılan her türlü tahs�latın kayıtlara eks�ks�z �nt�kal ett�r�l�p ett�r�lmed�ğ�, gec�kme fa�z�
tahakkuk ve tahs�latlarının yapılıp yapılmadığı,

8) Verg� ve d�ğer yasal yükümlülükler�n tam ve zamanında yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�, get�r�lmem�ş �se
neden�, kooperat�f faal�yetler�n�n yürütülmes� sırasında herhang� b�r fa�z, gec�kme cezası ödenm�ş �se bunların
dökümüne, nedenler�ne ve gel�r tablosu hesaplarında açık olarak göster�l�p göster�lmed�ğ�,

9) Genel yönet�m g�derler�n�n usulüne uygun, kooperat�f�n �ş hacm�yle uyumlu olup olmadığı,
10) Kooperat�f�n �lg�l� faal�yet dönem�ndek� �şlemler� net�ces�nde olumlu gel�r ve g�der farkı oluşmuş

(b�lançoda dönem kârı) �se bu farkın 1163 sayılı Kanun ve kooperat�f anasözleşmes� hükümler�ne uygun olarak
dağıtımının yapılıp yapılmadığına, �şlemler net�ces�nde menf� gel�r ve g�der farkı oluşmuş (b�lançoda dönem zararı)
�se bu farkın 1163 sayılı Kanun ve kooperat�f anasözleşmes� hükümler�ne uygun olarak karşılanıp karşılanmadığı,

11) 1 �lâ 10 uncu bentlerde yer ver�len tesp�tler çerçeves�nde, kooperat�f�n mal� durumu hakkında genel b�r
değerlend�rmes�,

bel�rt�l�r.
e) Taşınmaz alım ve satımı �le �nşaat çalışmaları bölümünde;
1) Taşınmaz alımı gerçekleşm�ş �se taşınmazın kooperat�f amaçlarına uygun olup olmadığı; bu taşınmazın alım

bedel� ve yapılan ödemeler�n tutarı,
2) İnşaat yapımına başlanmış �se projeler�n �lg�l� beled�yece onaylanıp onaylanmadığı, yapı ruhsatı alınıp

alınmadığı,
3) Yapı denet�m raporlarında bel�rt�len �nşaat yapım sev�yeler�ne �l�şk�n açıklamalar,
4) Yapı kooperat�fler� b�rl�kler� ve merkez b�rl�kler�nde, arsa tem�n�, alt yapı çalışmalarına, ortak kooperat�flere

arsa tahs�s� �şlemler�n�n mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
5) Taşınmaz alımında ve satımında tak�p ed�lecek usul �le alınan taşınmazın n�tel�ğ�n�n, yer�n�n ve azam�

f�yatının, satılan taşınmazın �se asgar� satış f�yatının genel kurulda bel�rlen�p bel�rlenmed�ğ�,
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6) İmalat ve �nşaat �şler�n�n yaptırılma yöntem�n�n genel kurulda bel�rlen�p bel�rlenmed�ğ�ne, bel�rlend� �se
hang� yöntem�n terc�h ed�ld�ğ�,

bel�rt�l�r.
f) D�ğer açıklamalar bölümünde;
1) Kooperat�f tasf�ye hal�nde �se tasf�ye aşamasına �l�şk�n açıklamalar,
2) İşler�n yürütülmes�nde �lg�l� kanun ve ana sözleşmeye aykırı hareketler mevcut �se kısa açıklamalara ve

yapılacak �şleme da�r görüşler,
bel�rt�l�r. Ayrıca kooperat�f�n özel durumu ve çalışma konusu g�b� hususlar gözet�lerek, bu Yönetmel�kte

düzenlenmem�ş olsa dah� gerekl� görülen açıklamalara ve öner�lere yer ver�leb�l�r.
g) Sonuç bölümünde; kooperat�f�n �şlem ve hesaplarının �ncelenmes� net�ces�nde ulaşılan sonuç ve kanaat

bel�rt�lerek genel kurulun takd�r�ne sunulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Kooperat�flerde Dış Denet�m,
Dış Denet�m�n Konusu ve Dış Denetç�n�n N�tel�kler�

Dış denet�m�n konusu ve kapsamı
MADDE 13 – (1) Kooperat�fler�n f�nansal tablolarının; kooperat�fler�n tab� olduğu 1163 sayılı Kanun, 6102

sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuatına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, gel�r ve g�derler�n�n dayanağını
oluşturan belgeler�n �lg�l� mevzuata uygun olarak düzenlen�p düzenlenmed�ğ�, gel�r ve g�der hesapları �le b�lanço
hesaplarının defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olup olmadığı hususları dış denet�m�n konusunu oluşturur.

(2) Yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporu �çer�s�nde yer alan f�nansal b�lg�ler de dış denet�m�n kapsamı
�ç�nded�r.

(3) Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetç� olarak
yetk�lend�r�lenler, �lg�l� Bakanlıkça dış denet�mle yetk�lend�r�len b�rl�k veya merkez b�rl�kler� nezd�nde
gerçekleşt�rd�kler� denet�mler dışındak� denet�m faal�yetler�n�, bu Yönetmel�k kapsamında yürütür.

Dış denet�m yapab�lecekler
MADDE 14 – (1) 15 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len kooperat�fler�n dış denet�m�;
a) Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denetç�ler,
b) 3568 sayılı Kanuna tab� meslek mensupları,
c) İlg�l� Bakanlıkça dış denet�mle yetk�lend�r�len, bağlı olunan merkez b�rl�kler� veya merkez b�rl�ğ�

kurulamamışsa bağlı olunan b�rl�kler,
tarafından yapılab�l�r.
(2) Dış denet�me tab� olan kooperat�fler�n genel kurullarında, dış denet�m� yapmak üzere b�r�nc� fıkrada

sayılanlardan b�r� seç�l�r.
Dış denet�me tab� kooperat�fler ve dış denet�m yaptırmamanın sonuçları
MADDE 15 – (1) Aşağıdak� şartlardan b�r�n� sağlayan faal kooperat�fler dış denet�me tab�d�r:
a) Tarım satış, tarım kred�, esnaf ve sanatkârlar kred� ve kefalet, pancar ek�c�ler� kooperat�fler�.
b) Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı, tur�zm gel�şt�rme ve gayr�menkul �şletme

konularında faal�yet gösteren kooperat�fler.
c) Faal�yet konusuna bakılmaksızın 30 m�lyon Türk l�rası ve üstü net satış hasılatı olan kooperat�fler.
ç) Faal�yet konusuna bakılmaksızın 2.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperat�fler.
(2) Kooperat�fler art arda �k� hesap dönem�nde b�r�nc� fıkranın (c) bend�ndek� şartı sağlamaları durumunda,

müteak�p hesap dönem�nden �t�baren dış denet�me tab�d�r. Kooperat�fler�n yıllık net satış hasılatı hesaplanırken verg�
mevzuatı çerçeves�nde kamu �dareler�ne sunulmak üzere hazırlanan son �k� hesap dönem�ne �l�şk�n b�lanço ve gel�r
tablosu d�kkate alınır. Art arda �k� hesap dönem�nde yıllık net satış hasılatı b�r�nc� fıkranın (c) bend�nde bel�rlenen
rakamın altında kalan kooperat�fler müteak�p hesap dönem�nden �t�baren dış denet�m kapsamından çıkarılır. Ancak
müteak�p dönemde bu şartı sağlaması durumunda b�r sonrak� dönemde dış denet�m kapsamına dah�l olur.

(3) Kooperat�fler�n yıllık net satış hasılatının hesaplanmasında varsa bağlı ortaklıkların ve �şt�rakler�n yıllık net
satış hasılatı da d�kkate alınır.

(4) Kanun� yükümlülükler� neden�yle 6102 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler� kapsamında bağımsız denet�m
yaptıran kooperat�fler, bu Yönetmel�k uyarınca yaptırmaları gereken dış denet�mden muaftır.

(5) Bu Yönetmel�k uyarınca dış denet�me tab� olduğu halde söz konusu denet�m� yaptırmayan kooperat�fler�n
f�nansal tabloları, yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporu ve �bra konularında alınan genel kurul kararları geçers�zd�r.

Dış denetç�n�n n�tel�kler�
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k uyarınca dış denet�m faal�yet� yürüteb�lmek �ç�n;
a) Türk vatandaşı olmak ve meden� hakları kullanma ehl�yet�ne sah�p bulunmak,
b) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
c) Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına
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fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı
Kanun hükümler�ne göre mahkûm olmamak,

ç) En az l�sans düzey�nde d�ploma sah�b� olmak kaydıyla 3568 sayılı Kanun hükümler� uyarınca �lg�l� meslek
odasına kayıtlı serbest muhasebec� mal� müşav�r veya yem�nl� mal� müşav�r unvanına sah�p olmak veya bu unvanları
ha�z olma koşulu har�ç bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında öngörülen d�ğer n�tel�klere sah�p olmak koşuluyla
denet�m yetk�s� ver�len b�rl�k/merkez b�rl�ğ�nde denet�mle görevl� personel olmak,

d) Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denetç�ler
har�ç olmak üzere dış denetç� eğ�t�m�n� tamamlamış olmak,

e) Görev� süres�nce, dış denet�m �şlemler� dışında kend�s� veya başkası namına, b�zzat veya dolaylı olarak
kooperat�fle kooperat�f konusuna g�ren b�r t�car� muameles� bulunmamak,

f) Kooperat�f �le ortaklık �l�şk�s� bulunmamak,
g) Son 5 yıl �ç�nde gerçekleşt�rd�kler� kooperat�f dış denet�mler�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne üç seferden

fazla aykırı davranışlarda bulunmamış olmak,
ğ) Görev� süres�nce, dış denetç�ler ve bunların boşanmış olsalar dah� eşler� �le üçüncü dereceye kadar (üçüncü

derece dâh�l) kan ve kayın hısımları veya dış denetç� tarafından denetlenen kooperat�f veya denetlenen kooperat�f �le
�lg�l� olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, k�l�t yönet�c� sıfatıyla �ş, olağan ekonom�k �l�şk�ler
dışında borç veya alacak �l�şk�ler�ne g�rmem�ş olmak,

h) Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetç� olarak
yetk�lend�r�lm�şse, faal�yet �z�nler�n�n �ptal ed�lmem�ş veya askıya alınmamış olması ya da bağımsız denet�m resm�
s�c�l�nde gayr� faal olarak göster�lmem�ş olması,

şarttır.
(2) Dış denetç�, görev�n� yürütürken bu Yönetmel�k hükümler�ne ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne aykırı hareket

edemez. Ayrıca dış denetç�n�n 38 �nc� ve 39 uncu maddelere uygun denet�m raporu hazırlaması, süres� �ç�nde
tamamlaması ve hazırladığı raporu usulüne uygun olarak sunması gerek�r.

(3) Dış denetç� �le denet�m yapılacak kooperat�f arasında, denetç�n�n tarafsızlığını ortadan kaldıran b�r neden�n
varlığı hal�nde, denetç� bu kooperat�fte denet�m yapamaz.

Dış denetç� eğ�t�m�
MADDE 17 – (1) Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından yetk�lend�r�len

bağımsız denetç�ler har�ç olmak üzere, bu Yönetmel�k kapsamında dış denet�m yapacak dış denetç�lere, Bakanlık veya
Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşları veya
ün�vers�telerce eğ�t�m ver�l�r.

(2) Eğ�t�m programını tamamlayanlara katılım belges� ver�l�r. Katılım belges�n�n geçerl�l�k süres� 5 yıldır. Bu
süren�n sonunda dış denetç�ler�n yen�leme eğ�t�m� alarak katılım belgeler�n� yen�lemeler� şarttır.

(3) Dış denetç� eğ�t�m�ne ve yen�leme eğ�t�mler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
ALTINCI BÖLÜM

Dış Denet�me Yetk�l� B�rl�kler/Merkez B�rl�kler�
Dış denet�me yetk�l� b�rl�kler/merkez b�rl�kler�
MADDE 18 – (1) İlg�l� Bakanlıkça yetk� ver�lmes� hal�nde bu Yönetmel�k uyarınca yapılacak dış denet�m,

merkez b�rl�ğ� olan kooperat�flerde merkez b�rl�ğ�, merkez b�rl�ğ� kurulamamışsa ortağı olduğu b�rl�k tarafından
gerçekleşt�r�leb�l�r. Dış denet�me yetk�l� merkez b�rl�kler� kend� ortakları dışındak� kooperat�f ve b�rl�kler�; b�rl�kler de
kend� ortakları dışındak� kooperat�fler� denetleyemezler. Kooperat�fler merkez b�rl�ğ�ne/b�rl�ğe ortak olsalar dah� genel
kurullarında alacağı kararla 14 üncü maddes�nde yer alan d�ğer dış denet�m seçenekler�n� terc�h edeb�l�rler.

(2) İlg�l� Bakanlığın dış denet�mle yetk�lend�receğ� b�rl�kler/merkez b�rl�kler�n�n;
a) En az 7 ortak kooperat�f�n�n bulunması,
b) Dış denet�m� gerçekleşt�reb�lecek kurumsal kapas�teye sah�p olması, bu kapsamda dış denet�m�

gerçekleşt�rmek üzere denet�m b�r�m�nde 16 ncı maddede bel�rt�len n�tel�kler� taşıyan ve ortağı olan dış denet�me tab�
b�r�m kooperat�f sayısı;

1) 500’ün altında olanlarda en az 1/20’s� kadar,
2) 500-750 arası olanlarda 1/30’u kadar,
3) 750 ve üzer� olanlarda 1/40’ı kadar,
tam zamanlı dış denet�mle görevl� personel �st�hdam etm�ş olması,
c) Denet�m rehber�n�n yazılı olarak oluşturulması,
ç) Organ�zasyon, mekân, tekn�k donanım, belge ve kayıt düzen�n�n denet�m faal�yet�n� etk�n b�r şek�lde

gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n yeterl� olması,
şarttır.
(3) Dış denet�me yetk�l� b�rl�k/merkez b�rl�ğ� olmak �ç�n yapılan başvurular �lg�l� Bakanlık tarafından

değerlend�r�l�r. Değerlend�rme sonucunda olumlu bulunanlar, denet�me yetk�l� b�rl�k/merkez b�rl�ğ� olarak �lg�l�
Bakanlık tarafından yetk�lend�r�l�r ve resmî �nternet s�tes�nde yayımlanır.
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(4) Bu Yönetmel�k uyarınca dış denet�m� yapacak denetç�ler �ç�n öngörülen görev, yetk� ve sorumluluklar
b�rl�klerde/merkez b�rl�kler�nde dış denet�m� yapacak denet�mle görevl� personel �ç�n de geçerl�d�r.

(5) Denet�mle yetk�l� b�rl�kler�n/merkez b�rl�kler�n�n ücret tar�feler� �lg�l� Bakanlıklar �le kurum ve
kuruluşlarının görüşünü almak suret�yle Bakanlık tarafından yıllık olarak bel�rleneb�l�r.

(6) B�rl�klerde/merkez b�rl�kler�nde dış denet�m� yapacak denet�mle görevl� personel�n bu Yönetmel�k
hükümler�ne aykırı hareket etmes� hal�nde denet�mle yetk�l� b�rl�ğ�/merkez b�rl�ğ� gerekl� önlemler� almak zorundadır.
Denet�mle yetk�l� b�rl�k/merkez b�rl�ğ� gerekl� önlemler� almazsa yetk�s�, �lg�l� Bakanlık tarafından geç�c� veya süres�z
olarak kaldırılab�l�r. Yetk�s� geç�c� veya süres�z olarak kaldırılan denet�mle yetk�l� b�rl�ğ�/merkez b�rl�ğ� �hlal� oluşturan
durumun ortadan kalkması hal�nde yetk�lend�r�lmek �ç�n tekrar �lg�l� Bakanlığa başvurab�l�r.

(7) İlg�l� Bakanlıkça dış denet�mle yetk�lend�r�len b�rl�k ve merkez b�rl�kler� 6102 sayılı Kanunun �lg�l�
hükümler�ne göre bağımsız denet�me tab�d�r.

B�rl�k/merkez b�rl�ğ�nde �st�hdam ed�lecek dış denet�mle görevl� personel�n n�tel�kler�
MADDE 19 – (1) B�rl�k/merkez b�rl�ğ�nde �st�hdam ed�lecek dış denet�mle görevl� personelde, 16 ncı

maddede yer alan hususlara �lave olarak aşağıdak� şartlar aranır:
a) Ün�vers�teler�n en az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren s�yasal b�lg�ler, �kt�sat, �şletme, �kt�sad� ve �dar� b�l�mler

fakülteler�nden ya da bunlara denkl�ğ� yetk�l� makamlar tarafından kabul ed�len yurt dışındak� ün�vers�telerden veya
yüksek okullardan mezun olmak.

b) Usul ve esasları Bakanlıkça bel�rlenecek sınavda başarılı olmak.
c) Sağlık durumu, her türlü �kl�m ve yolculuk koşullarına elver�şl� olmak.
(2) B�rl�k/merkez b�rl�ğ�nde �st�hdam ed�lecek dış denet�mle görevl� personel�n, Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve

Denet�m Standartları Kurumu tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denetç� olması hal� har�ç, serbest muhasebec� mal�
müşav�r veya yem�nl� mal� müşav�r olması hal�nde b�r�nc� fıkra hükümler� bu k�ş�ler �ç�n de uygulanır.

İlg�l� Bakanlığa sunulacak belgeler
MADDE 20 – (1) Denet�mle yetk�lend�r�len b�rl�k/merkez b�rl�ğ�, �lg�l� Bakanlığa, her yılın ocak ayında dış

denet�me tab� tutulacak kooperat�fler�n b�r l�stes�n� tesl�m etmek zorundadır.
(2) Ayrıca bu kuruluşlar her yıl yürüttükler� denet�mler hakkında b�lg�ler� �çeren b�r raporu ve denet�mle �lg�l�

d�ğer konular hakkındak� b�lg�ler� �lg�l� Bakanlığa vermekle yükümlüdürler.
YEDİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetk� ve Sorumluluklar
Dış denetç�n�n çalışma yöntem� ve görevler�
MADDE 21 – (1) Dış denetç�; f�nansal tabloların kayıtlara uygun, doğru ve dürüst şek�lde hazırlandığına

�l�şk�n görüş oluşturab�lmek amacıyla; öncel�kle denet�m�n konusu �le sınırlı kalmak kaydıyla kooperat�f� tanımak �ç�n
faal�yetler hakkında b�lg� toplayarak, denet�m ve çalışma programını hazırlamak suret�yle denet�m� planlar; yeterl�,
uygun n�tel�kte ve güven�l�r kanıt toplar ve f�nansal tablolar �le d�ğer denet�m konularına �l�şk�n sonuca ulaşır.

(2) Denet�m planlarının hazırlanmasında ve denet�m�n yürütülmes�nde r�sk unsurları öncel�kle d�kkate alınır.
R�sk düzey�n�n yüksek olduğu sonucuna varılan alanlarda denet�m faal�yetler� arttırılır.

(3) Dış denetç�n�n görevler� şunlardır:
a) 6102 sayılı Kanunda sayılan t�car� defterler�n usulüne uygun b�r şek�lde tutulup tutulmadığını, gerekl�

onayların yaptırılıp yaptırılmadığını �ncelemek.
b) En az altı ayda b�r kooperat�f faal�yetler� hakkında b�lg� ed�nmek ve gerekl� kayıtların düzenl� b�r b�ç�mde

tutulmasını sağlamak amacıyla kooperat�f defterler�n� ve d�ğer evrakını �ncelemek.
c) Hatalı f�nansal raporlama �le kooperat�f �ş ve �şlemler�nde usulsüzlüğe neden olab�lecek r�sk unsurlarını

bel�rlemek ve bu unsurları düzenl� aralıklarla kontrol etmek.
ç) Yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporlarının mal� açıdan �lg�l� mevzuata uygun olarak hazırlanıp

hazırlanmadığını kontrol etmek.
d) Envanter �şlemler�n� kontrol etmek.
e) Kooperat�f�n sermayes�n�n karşılıksız kalıp kalmadığını veya kooperat�f�n borca batık olup olmadığını

kontrol etmek, sermaye karşılıksız kalmışsa karşılıksız kalan tutarı bel�rlemek.
f) Kooperat�fler�n gel�r g�der farklarının dağıtımlarına ve g�derler�n paylaşımına �l�şk�n hususlarda

anasözleşmeye uygun hareket ed�l�p ed�lmed�ğ�n� �ncelemek.
g) Ortakları şahsen veya ek ödeme �le yükümlü olan kooperat�flerde, ortaklar l�stes�n�n usulüne uygun olarak

oluşturulup oluşturulmadığını, pay defter� �le uyumlu olup olmadığını �ncelemek.
(4) Dış denetç� yaptığı denet�m faal�yetler� esnasında kooperat�f ortakları veya alacaklılar aleyh�ne telaf�s� güç

veya �mkânsız sonuçlar doğuracak b�r hususu tesp�t ett�ğ�nde, konuyu derhal yönet�m kuruluna yazılı olarak b�ld�rmek
zorundadır. Bu hususa dış denet�m raporunda ayrıca yer ver�l�r.

(5) Dış denetç�, gerekt�ğ�nde açıklama yapmak üzere genel kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
Tarım satış kooperat�fler�nde dış denet�m yapacakların görevler�
MADDE 22 – (1) Tarım satış kooperat�fler�nde ve bağımsız denet�me tab� olmayan tarım satış kooperat�fler�

b�rl�kler�nde denet�m yapacak dış denetç� 21 �nc� maddedek� görevler�n yanı sıra 8 �nc� maddede bel�rt�len görevler� de
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yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
Dış denet�m tekn�kler�
MADDE 23 – (1) Dış denetç�, aşağıda sayılan tekn�kler�n b�r kısmını veya heps�n� ya da bunlara benzer d�ğer

denet�m tekn�kler�n� kullanarak ve �k�nc� fıkrada bel�rt�len denet�m standardındak� hükümler� kıyasen uygulayarak
yeterl� ve uygun kanıtları toplar.

a) Tetk�k: İşletme �ç�nden veya dışından elde ed�len, basılı veya elektron�k ortamda ya da başka b�r depolama
ortamında bulunan kayıt veya belgeler�n �ncelenmes� ya da varlıkların f�z�k� olarak �ncelenmes�d�r.

b) Gözlem: Bazı kanıtların elde ed�lmes� sürec�nde, denetç�n�n hazır bulunması ve bu sürece nezaret etmes�d�r.
c) Dış tey�t: Dış denetç�n�n, denet�m konuyla �lg�l� üçüncü k�ş�lerden f�z�k�, elektron�k veya başka b�r ortamda

doğrudan yazılı yanıt şekl�nde elde ed�len denet�m kanıtıdır.
ç) Sorgulama: Dış denetç�n�n, denet�m sürec�nde �lg�l�lerden yazılı veya sözlü olarak b�lg� almasıdır.
d) Kayıt s�stem�n�n kontrolü: Örneklemeler yoluyla kaynak belgeler�n seç�lmes� ve bu belgelerden hareketle

muhasebe kayıt ortamında detaylı �nceleme yapılarak �şlemlerle �lg�l� kayıtların doğruluğunun araştırılmasıdır.
e) Yen�den hesaplama: Kooperat�fe a�t hesaplamaların dış denetç� tarafından doğrulanmasıdır.
f) Anal�t�k prosedürler: F�nansal ve f�nansal olmayan ver�ler arasındak� anlamlı �l�şk�ler�n anal�z ed�lmes�

yoluyla f�nansal b�lg�ler�n değerlend�r�lmes�d�r.
g) Örnekleme: İşlemler grubu �çer�s�ndek� kalemler�n bütünü hakkında b�lg� ed�n�leb�lmes� �ç�n bu grup

�çer�s�nde yer alan bütünün özell�kler�n� göstereb�lecek bazı kalemler�n seç�lerek �ncelemeye alınmasıdır.
ğ) Yen�den uygulama: Aslen �şletmen�n �ç kontrolünün b�r parçası olarak uygulanmış olan prosedür veya

kontroller�n, dış denetç� tarafından bağımsız b�r şek�lde yürütülmes�d�r.
(2) Bu Yönetmel�k uyarınca yürütülecek dış denet�mlerde Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları

Kurumu tarafından yayımlanan Sınırlı Bağımsız Denet�m Standardı (SBDS) 2400 kıyasen uygulanır. Mezkûr
standardın kıyasen uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Dış denetç�n�n yetk�ler�
MADDE 24 – (1) Dış denetç�;
a) Kooperat�f yönet�m kurulundan ve bu kurulun b�lg�s� dâh�l�nde d�ğer kooperat�f görevl�ler�nden, denet�m

�ç�n gerekl� olan elektron�k ortamdak�ler dâh�l olmak üzere bütün b�lg�ler�n kend�ler�ne ver�lmes�n� ve dayanak
oluşturab�lecek belgeler�n sunulmasını �steme,

b) Kooperat�f yönet�m kurulunca düzenlen�p onaylanan f�nansal tablolar �le yıllık faal�yet raporunun
gec�k�lmeks�z�n kend�s�ne �brazını talep etme,

c) Kooperat�f�n defterler�n�, yazışmalarını, belgeler�n�, varlıklarını, yükümlülükler�n�, kasasını, kıymetl�
evrakını ve envanter�n� �nceleme,

ç) Kooperat�f�n yönet�m kurulundan, denet�m çerçeves�nde gerekl� �mkânların sağlanmasını �steme,
d) Denet�m çerçeves�nde üçüncü k�ş�lerden f�z�k�, elektron�k veya başka b�r ortamda b�lg� �steme,
yetk�ler�ne sah�pt�r.
(2) Dış denetç�n�n bu Yönetmel�kte yer alan denet�m yetk�ler� sınırlandırılamaz. Dış denetç�, denetlenen

kooperat�f tarafından bu yetk�ler�n sınırlandırılması ya da haklı b�r sebeb�n varlığı hal�nde, dış denet�m sözleşmes�n�
feshedeb�l�r. Sözleşmen�n fesh� yazılı ve gerekçel� olmak zorundadır.

Dış denetç�n�n yükümlülükler�
MADDE 25 – (1) Dış denetç� aşağıdak� yükümlülükler� yer�ne get�rmek zorundadır:
a) Denet�mler�n�, 1163 sayılı Kanuna, bu Yönetmel�ğe, meslek� et�k �lkelere uygun b�r şek�lde ve özenle

gerçekleşt�rmek.
b) Denet�m�, dürüst ve tarafsız b�r şek�lde yapmak.
c) Dış denet�m� gerçekleşt�r�rken, elektron�k, manyet�k ve benzer� ortamlarda tutulanlar dâh�l olmak üzere,

tüm belgeler� ekler�yle b�rl�kte denet�m dosyası hal�ne get�rmek.
ç) Denet�m dosyasının aslına uygun b�r nüshasını 10 yıl boyunca muhafaza etmek ve talep hal�nde �lg�l�

Bakanlığa �braz etmek.
d) Sır saklamakla ve denetleme �le �lg�l� olan �ş ve �şletme sırlarını �z�ns�z olarak kullanmamak.
e) Gerekt�ğ�nde; genel kurul toplantılarına �şt�rak etmek ve denet�m faal�yet�n� ve sonuçlarını �lg�lend�ren

konularda genel kurula açıklamalarda bulunmak.
f) Dış denet�m sözleşmes�n�n fesh� hal�nde, yen� dış denetç�ye ver�lmek üzere, fes�h tar�h�ne kadar elde ett�ğ�

sonuçları b�r rapor hal�ne get�rerek yönet�m kuruluna vermek.
g) Dış denet�m sonuçlarını �çeren raporunu ve varsa sözleşmes� feshed�lm�ş dış denetç�n�n elde ett�ğ� sonuçlara

�l�şk�n raporları genel kurula sunulmak üzere yönet�m kuruluna vermek.
ğ) Görevler� sırasında 1163 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun veya 213 sayılı Kanunda yer alan adl� veya �dar�

ceza öngörülen b�r hususu tesp�t ett�kler�nde gec�kmeks�z�n yetk�l� makamlara �letmek.
 (2) Dış denetç�ler, görevler� sebeb�yle �şled�kler� suçlardan dolayı, f��ller�n�n n�tel�ğ�ne göre 26/9/2004 tar�hl�

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevl�ler�ne a�t hükümler� uyarınca cezalandırılırlar.
Kooperat�fler�n yükümlülükler�
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MADDE 26 – (1) Denetlenen kooperat�f�n yönet�m kurulunun yükümlülükler� şunlardır:
a) F�nansal tabloları ve yönet�m kurulunun yıllık faal�yet raporunu düzenlett�r�p onaylayarak gec�kmeks�z�n

dış denetç�ye vermek.
b) Bu kuruldan ve söz konusu kurulun b�lg�s� dâh�l�nde d�ğer kooperat�f görevl�ler�nden, denet�m �ç�n gerekl�

olan elektron�k ortamdak�ler dâh�l olmak üzere bütün b�lg�ler�n dış denetç�ye ver�lmes�n� ve dayanak oluşturab�lecek
belgeler�n sunulmasını sağlamak.

c) Kooperat�f�n defterler�n�n, yazışmalarının, belgeler�n�n, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetl�
evrakının, envanter�n�n �ncelenerek denetleneb�lmes� �ç�n dış denetç�ye gerekl� �mkânları sağlamak.

ç) 1163 sayılı Kanuna uygun ve özenl� b�r denet�m �ç�n gerekl� olan bütün b�lg�, belge ve defterler �le
elektron�k kayıtlarını, bunların örnekler�n� noksansız ve gerçeğe uygun olarak dış denetç�ye vermek, dayanak
oluşturab�lecek belgeler�n sunulmasını sağlamak, yazılı ve sözlü b�lg� talepler�n� karşılamak ve her türlü yardım ve
kolaylığı göstermek.

(2) 25 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend� uyarınca yönet�m kuruluna sunulan rapor, seç�len yen� dış
denetç�ye derhal ver�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dış Denetç�n�n Seç�m� ve Görevden Alınması

Dış denetç�n�n seç�m�
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k uyarınca dış denet�me tab� olan kooperat�flerde b�r dış denetç� görev yapar.
(2) Dış denetç�ler, 16 ncı maddede bel�rt�len n�tel�kler� taşıyanlar arasından, kuruluşta anasözleşmeyle, sonrak�

dönemlerde genel kurul kararıyla görev yapacağı hesap dönem� �çer�s�nde seç�l�rler. Seç�len dış denetç�n�n görev�
kabul etmemes� durumunda görev yapmak veya dış denetç�l�ğ�n herhang� b�r sebeple boşalması durumunda kalan
sürede görev yapmak üzere aynı genel kurulda yedek dış denetç� de seç�leb�l�r.

(3) İlg�l� Bakanlıkça dış denet�mle yetk�lend�r�len, merkez b�rl�kler� veya b�rl�kler tarafından yapılan dış
denet�m har�ç olmak üzere aynı dış denetç� b�r kooperat�fte en fazla 4 hesap dönem� görev yapab�l�r, tekrar görev
alab�lmes� �ç�n 2 yıl geçm�ş olması gerek�r.

Dış denetç�n�n görevden alınması
MADDE 28 – (1) Genel kurul haklı sebepler�n varlığı hal�nde dış denetç�y� görevden alab�l�r. Daha önce

yedek dış denetç� seç�lmem�şse aynı genel kurulda yen� dış denetç�n�n seç�m� zorunludur. Dış denetç�n�n bu
Yönetmel�kte bel�rlenen şartlara ve �lkelere uymaması, görev�n� �hmal etmes� veya kasten yer�ne get�rmemes�,
mevzuat hükümler�ne aykırı olarak kooperat�f�n faal�yetler�n� aksatacak davranışlarda bulunması ve benzer� sebepler
haklı sebep sayılır.

Dış denetç�l�ğ�n boşalması
MADDE 29 – (1) B�r dış denetç�n�n ölümü, çek�lmes�, görev�n� yapmaya engel hal oluşması, kısıtlılığına

karar ver�lmes�, tarafsızlığının ortadan kalkması veya bu Yönetmel�kte bel�rlenen şartlardan b�r�n� kaybetmes� g�b�
sebeplerle dış denetç�l�ğ�n boşalması ve varsa yedek dış denetç�n�n de denet�m görev�n� herhang� b�r sebeple yer�ne
get�rmes�n�n mümkün olmaması hal�nde yönet�m kurulu yen� dış denetç�y� seçmek üzere genel kurulu b�r ay �çer�s�nde
olağanüstü toplantıya çağırır.

Dış denetç�n�n tesc�l ve �lanı
MADDE 30 – (1) Dış denetç�n�n seç�m� �le görevden alınması veya ayrılması t�caret s�c�l�ne tesc�l ve Türk�ye

T�caret S�c�l� Gazetes�nde �lan ett�r�l�r. Dış denetç�n�n tesc�l�nde aşağıdak� belgeler t�caret s�c�l� müdürlüğüne sunulur:
a) Dış denetç�n�n seç�m�ne �l�şk�n genel kurul kararının b�r örneğ�.
b) Dış denetç� �le yapılan denet�m sözleşmes�n�n b�r örneğ�.
c) 6102 sayılı Kanunun 400 üncü maddes�nde sayılan denetç�l�ğe engel hallerden b�r�n�n kend�s�nde

bulunmadığına �l�şk�n dış denetç�n�n yazılı beyanı.
(2) Yedek dış denetç�, ancak dış denetç�n�n görev� kabul etmemes� veya herhang� b�r sebeple dış denetç�l�ğ�n

boşalması durumunda ve b�r�nc� fıkradak� belgeler�n t�caret s�c�l� müdürlüğüne sunulması şartıyla dış denetç� olarak
tesc�l ed�leb�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Dış Denetç�n�n Uyacağı Et�k İlkeler

Meslek� şüphec�l�k
MADDE 31 – (1) Dış denetç�, f�nansal tablo ve d�ğer f�nansal b�lg�ler�n doğru olmayan hususlar

�çereb�leceğ�n� d�kkate alarak, denet�m sürec�n� meslek� şüphec�l�k anlayışıyla planlayarak yürütür.
Dürüstlük ve tarafsızlık
MADDE 32 – (1) Dış denetç�, denet�m çalışmalarında kooperat�f yönet�m kurulunun veya �lg�l� d�ğer k�ş�ler�n

etk�s�nde kalmadan denet�m� dürüst ve tarafsız b�r şek�lde yürütmek zorundadır.
(2) Dış denetç�;
a) Ortaya çıkab�lecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak,
b) Dürüstlük ve tarafsızlıklarını etk�leyeb�lecek h�çb�r müdahaleye �mkân vermemek,
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c) Denet�m sonucunda ulaştıkları görüşler�n�, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeks�z�n
raporlarında açıklamak,

zorundadır.
(3) Dış denetç�n�n, tarafsızlığını tehd�t eden unsurlar �le bunlara karşı oluşturulan önlem mekan�zmalarına

hazırlayacağı raporda belgeler�yle b�rl�kte yer vermes� zorunludur.
Tarafsızlığı ortadan kaldıran durumlar
MADDE 33 – (1) 6102 sayılı Kanunun 400 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles� �le (a) �lâ (h)

bentler�nde bel�rt�len hususların varlığı bu Yönetmel�k uyarınca denet�m yapacak dış denetç�n�n tarafsızlığını ortadan
kaldırır.

(2) Denet�mle yetk�l� b�rl�k/merkez b�rl�ğ�nde �st�hdam ed�len denetç�ler �ç�n 6102 sayılı Kanunun 400 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde düzenlenen, denetlenecek kooperat�fle çalışılan b�rl�k/merkez b�rl�ğ�
arasındak� bağlantı tarafsızlığı ortadan kaldırmaz.

(3) Dış denetç�, dış denet�m�n� yaptığı kooperat�fe, verg� danışmanlığı ve verg� denet�m� dâh�l, danışmanlık
veya h�zmet veremez.

Meslek� yeterl�k ve özen
MADDE 34 – (1) Dış denetç�, denet�m�n planlanması, yürütülmes�, sonuçlandırılması ve denet�m sonucunda

düzenlenecek raporların hazırlanması safhalarında gerekl� d�kkat ve özen� göstermek zorundadır.
(2) Dış denetç�, denet�m faal�yet�n� yürütürken sınırlı güvence �ç�n yeterl� m�ktarda, uygun n�tel�kte ve

güven�l�r kanıt toplayarak özen ve t�t�zl�kle �nceleme yapmak, ulaştığı sonuç ve görüşünü, düzenleyeceğ� denet�m
raporunda açıklamak zorundadır.

Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 35 – (1) Dış denetç� ve dış denetç�n�n yanında çalışanlar �le dış denetç�ye dışarıdan h�zmet verenler,

faal�yetler� sırasında öğrend�kler� ve açıklanmasında kooperat�f�n veya ortakların şahısları �ç�n zarar umulan hususları
kooperat�f ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar, bu sırları kend�ler�n�n veya üçüncü k�ş�ler�n menfaatler�ne
kullanamazlar.

(2) Mevzuat gereğ� yapılan �lan ve duyurular sır sayılmaz.
(3) Her türlü adlî veya �dar� �nceleme ve soruşturma haller�ne �l�şk�n olarak, sır sayılan b�lg�ler�n yetk�l�lere

ver�lmes� sır saklama yükümlülüğüne aykırılık oluşturmaz.
Faal�yet sınırlamaları ve reklam yasağı
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel�k uyarınca dış denet�m yapanlar, denet�m�n� yaptıkları kooperat�fler�n faal�yet

konuları �le �lg�l� olarak denet�m faal�yet�n�n yapıldığı dönemde ve bu dönem� tak�p eden b�r yıl �ç�nde t�car�
faal�yetlerde bulunamaz, bu konularda faal�yet gösteren t�car� teşekküllerde yönet�c� olamaz.

(2) Dış denetç�, başka b�r dış denetç� tarafından denetlenen b�r kooperat�f�n aynı döneme �l�şk�n dış denet�m
h�zmet�n� kabul edemezler.

(3) Dış denetç� doğrudan veya dolaylı olarak reklam yapamaz, reklam sayılab�lecek faal�yetlerde bulunamaz.
Ancak, dış denetç�, meslek et�ğ�ne uygun şek�lde tanıtıcı b�lg�ler �çeren broşürler hazırlayıp dağıtab�l�r, meslek�
konularda b�l�msel n�tel�kte yayın yapab�l�r ya da meslek� konularda sem�ner, konferans g�b� toplantılar düzenleyeb�l�r
veya eğ�t�m vereb�l�r.

(4) Üçüncü fıkrada bel�rt�len faal�yetler yürütülürken;
a) İş�n sonucu �le �lg�l� vaat ve taahhütlerde bulunulmaması,
b) İş�n gerekt�rd�ğ� c�dd�yette ve ölçüde davranılması,
c) Abartılmış h�ss�, sağlıklı b�r karar alınması �ç�n duyurulması zorunlu olan b�lg�ler�n g�zlenmes� g�b� gerçeğe

uymayan ve kamuoyunu aldatıcı ve yanıltıcı, deney�m noksanlıklarını �st�smar ed�c� söz, görüntü ve b�lg� unsurlarına
yer ver�lmemes� veya bu �zlen�m�n oluşturulmaması,

ç) Yapılab�lecek �ş ve h�zmetler konusunda somut temel� olmayan bekley�şler oluşturulmaması,
d) Dış denetç�n�n başka b�r dış denetç�yle karşılaştırılmaması,
gerek�r.
(5) Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denetç�ler

�le kooperat�fler arasında bu Yönetmel�k uyarınca yapılacak denet�mlere �l�şk�n sözleşmelerde, yürütülecek denet�m�n
b�r bağımsız denet�m olmadığının açıkça bel�rt�ld�ğ� �fadeye yer ver�l�r.

Dış denetç�ler�n uyacakları et�k kurallar
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmel�k uyarınca yürütülecek dış denet�mlerde Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve

Denet�m Standartları Kurumu tarafından yayımlanan bağımsız denetç�ler �ç�n et�k kurallar kıyasen uygulanır.
ONUNCU BÖLÜM
Dış Denet�m Raporu

Dış denet�m raporunun hazırlanması ve genel kurula sunulması
MADDE 38 – (1) Dış denet�m raporu ortakların denet�m faal�yetler� ve sonuçları hakkındak� b�lg�lere tam ve

doğru b�r şek�lde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Dış denetç� denet�m raporunda; olumlu görüş, sınırlı
olumlu görüş, olumsuz görüş b�ld�reb�l�r veya şartların gerekt�rmes� hal�nde görüş b�ld�rmekten kaçınab�l�r. Raporda;
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yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı �fadelere yer ver�lemez. Raporda mümkün olan en bas�t
kavram ve ter�mler kullanılır, tereddüde neden olab�lecek bel�rs�z �fadelerden kaçınılır. Tekn�k ter�m kullanılması
gereken yerlerde, herkes�n kolayca anlamasına �mkân verecek şek�lde açıklamalar yapılır.

(2) Dış denetç�, bu Yönetmel�k uyarınca gerçekleşt�rd�ğ� tüm denet�m faal�yetler�ne �l�şk�n düzenlem�ş olduğu
denet�m planının, kooperat�f yetk�l�ler� �le b�rl�kte düzenlenen tutanakların ve ekler�n�n, tesp�t ett�ğ� aykırılıklara
�l�şk�n belgeler�n ve denet�m kapsamında gerekl� görülen d�ğer belgeler�n b�rer örnekler�n� denet�m raporuna eklemek
zorundadır.

(3) Dış denet�m raporu, hesap dönem�n�n sonundan �t�baren en geç üç ay �çer�s�nde hazırlanarak genel kurula
sunulmak üzere yönet�m kuruluna tesl�m ed�l�r. Ancak her halde dış denet�m raporları, denet�m� yapılan kooperat�f�n
genel kurul toplantısı yapmasını engellemeyecek şek�lde sunulur.

(4) Yönet�m kurulu, dış denet�m raporunu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, kooperat�f�n
merkez ve şubeler�nde ortakların �ncelemes�ne hazır bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca rapor yönet�m kurulu
tarafından KOOPBİS’e yüklen�r.

(5) Dış denet�m raporu, görüş başlığı altında aşağıdak� hususları �çer�r:
a) Denet�m konusunda belgelerle kayıtlar arasında öneml� sayılab�lecek herhang� b�r uyumsuzluğun veya

aykırılığın bulunmadığı durumlarda olumlu görüş.
b) Denet�m konusunda belgelerle kayıtlar arasında öneml� uyumsuzluklar veya aykırılıklar bulunduğu ya da

yeterl� ve uygun denet�m kanıtı toplanamadığı, ancak bunların denet�m konusunun genel�n� etk�lemed�ğ� durumlarda
sınırlı olumlu görüş.

c) Yeterl� ve uygun denet�m kanıtı elde ed�ld�kten sonra, belgelerle kayıtlar arasında tesp�t ed�len
uyumsuzlukların veya aykırılıkların, öneml� olduğu ve denet�m konusunun genel�n� etk�led�ğ� durumlarda olumsuz
görüş.

ç) Denet�m konusunun genel�n� etk�leyen öneml� hususlarda denet�m görüşüne dayanak olacak yeterl� ve
uygun denet�m kanıtının elde ed�lemed�ğ� durumlarda ya da yeterl� kanıt toplanmasına rağmen görüş oluşturmayı
engelleyen bel�rs�zl�kler�n sonradan ortaya çıktığı durumlarda görüş b�ld�rmekten kaçınıldığına �l�şk�n görüş.

Dış denet�m raporunun asgar� �çer�ğ�
MADDE 39 – (1) Denet�m yetk�s� ver�len b�rl�k ve merkez b�rl�kler�n�n denetlenmeler�ne �l�şk�n hazırlanacak

raporun Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından yayımlanan uluslararası denet�m
standartlarıyla uyumlu Türk�ye denet�m standartlarına göre düzenlenmes� şarttır.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamında dış denet�m� yapılacak kooperat�fler hakkında hazırlanacak dış denet�m raporu
asgar� olarak aşağıdak� hususları �çer�r:

a) Denet�m yapılan kooperat�f�n hesap dönem�ne �l�şk�n b�lg�ler.
b) Dış denet�m�n planlanmasına, r�sk faktörler�n�n bel�rlenmes�ne ve yapılan denet�m faal�yetler�ne �l�şk�n

açıklamalar.
c) Kooperat�f�n tab� olduğu mevzuat gereğ� hazırlaması gereken f�nansal tablolarına �l�şk�n tesp�t ve

değerlend�rmeler �le dış denetç� görüşü.
ç) Yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporunun mal� mevzuata uygunluğuna �l�şk�n tesp�t ve değerlend�rmeler.
(3) Dış denetç�, kooperat�f�n f�nansal tablolarına �l�şk�n görüşünde, f�nansal tabloların gerçeğ� dürüst, aynen ve

aslına sadık surette yansıtacak şek�lde çıkarılıp çıkarılmadığı hususunda b�r kanaat bel�rt�r. Dış denetç�n�n ulaştığı
kanaat�n dış denet�m raporunda yer ver�len b�lg� ve belgelerle uyumlu olması şarttır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Denet�m raporlarının değ�şt�r�lmes�
MADDE 40 – (1) Kooperat�f�n f�nansal tabloları �le yönet�m kurulunun yıllık faal�yet raporu, denet�m

raporunun sunulmasından sonra değ�şt�r�lm�şse ve değ�ş�kl�k denet�m raporunu etk�leyeb�lecek n�tel�kteyse, f�nansal
tablolar �le yönet�m kurulunun yıllık faal�yet raporu yen�den denetlen�r. Yen�den denetleme ve bunun sonucu, raporda
özel olarak açıklanır. Denetleme organı üyeler� ve dış denetç�ler görüşler�nde yen�den denet�m� yansıtan uygun eklere
yer ver�rler.

Bakanlığın yetk�s�
MADDE 41 – (1) Bakanlık, �lg�l� Bakanlıkların görüşünü alarak:
a) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları düzenler, ortaya çıkacak tereddütler� g�der�r, dış

denet�me �l�şk�n standartlar ve �lkeler bel�rleyeb�l�r ve rehberler yayımlayab�l�r.
b) Dış denetç�ler�n ücret tar�feler�n�, kooperat�f ölçekler�n� de göz önünde bulundurarak �lg�l� kurum ve

kuruluşların görüşünü almak suret�yle bel�rleyeb�l�r.
c) Dış denet�mle yetk�l� b�rl�kler�n/merkez b�rl�kler�n�n ücret tar�feler�n�, kooperat�f ölçekler�n� de göz önünde

bulundurarak �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşünü almak suret�yle bel�rleyeb�l�r.
ç) B�r dış denetç�n�n ülke ve �l genel�nde en fazla kaç kooperat�fte denet�m yapab�leceğ�n� bel�rleyeb�l�r.
İlg�l� Bakanlığın yetk�s�
MADDE 42 – (1) İlg�l� Bakanlık:
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a) Kooperat�fler�n �şlem ve hesaplarını denet�m elemanlarına veya denet�m �ç�n görevlend�receğ� personele
denetlett�r�r.

b) 18 �nc� madde kapsamında dış denet�m yapma yetk�s� ver�lecek b�rl�kler�/merkez b�rl�kler�n� bel�rler,
bunların yetk�s�n� geç�c� veya süres�z olarak kaldırab�l�r.

c) Dış denetç�ler�n bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�ne �l�şk�n olarak �hbar, ş�kâyet, b�ld�r�m g�b�
durumlarda ve gerekl� gördüğü d�ğer hallerde �nceleme ve denet�m yapab�l�r.

Dış denet�me tab� kooperat�fler�n tak�b�
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel�k gereğ�nce dış denet�me tab� kooperat�fler�n tak�b� �l müdürlüğü tarafından

yapılır.
Mevcut denetleme organı üyeler�n�n durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kooperat�fler�n mevcut denetleme organı üyeler� �ç�n yapılacak �lk seç�mlere kadar

7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� hükmü uygulanmaz.
Muaf�yet
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde b�rl�k/merkez b�rl�ğ�nde hal�hazırda denet�mle

görevl� olanlar veya bu kuruluşlarda en az beş yıl denet�m görev� yapmış olanlar bu Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�ndek� şartlardan muaftır.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 13 �lâ 18 �nc� ve 20 �lâ 39 uncu maddeler� 1/1/2023 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


