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KANUN

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7339 Kabul Tar�h�: 21/10/2021

MADDE 1 – 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
�k�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Yönet�m kurulu başvuruyu b�r ay �ç�nde sonuçlandırır ve başvuru sah�b�ne kararı taahhütlü mektupla veya elden �mza
karşılığında tebl�ğ eder.”

“Kamu kaynaklarından desteklenen kred�lere kef�l olan kooperat�fler �le kamu kaynaklı tarımsal
desteklemelere aracılık yapan kooperat�flerde, yönet�m kurulu anasözleşmede bel�rt�len şartları taşıyanları ortaklığa
kabulden kaçınamaz.”

MADDE 2 – 1163 sayılı Kanunun 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “100.000
l�radır.” �bares� “100 Türk l�rasıdır.” şekl�nde, dördüncü cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya aşağıdak�
cümle eklenm�ş ve madden�n üçüncü fıkrasında yer alan “10.000 l�ra” �bares� “100 Türk l�rası” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ortaklık payının değer� kooperat�fler�n amaç ve faal�yet konularına göre �lg�l� Bakanlıkça artırılab�l�r.”
“3/6/2007 tar�hl� ve 5684 sayılı S�gortacılık Kanunu kapsamında s�gortacılık faal�yet�nde bulunacak kooperat�fler �ç�n
en çok pay taahhüt sınırı uygulanmaz ve ortaklık payının değer� �lg�l� kurumun görüşü alınarak bel�rlen�r.”

MADDE 3 – 1163 sayılı Kanunun 24 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporu, b�lanço, gel�r-g�der farkı hesapları ve denetç�ler�n 66 ncı ve 69 uncu
madde hükümler�ne uygun olarak tanz�m edecekler� raporlar, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün
önces�nden �t�baren b�r yıl süre �le kooperat�f merkez�nde, varsa şubeler�nde ve elektron�k ortamda KOOPBİS’te
ortakların tetk�k�ne amade tutulur.

Kooperat�f ortaklarına KOOPBİS üzer�nden, genel kurula katılma hakkını ha�z ortakları göster�r l�steye er�ş�m
yetk�s� ver�l�r.”

“Madde kapsamında elde ed�len k�ş�sel ver�ler sadece ortakların kooperat�f �ş ve �şlemler�nden haberdar
olmaları ve kooperat�f organlarında görev almak �steyen adayların kooperat�f ortaklarına ulaşab�lmeler� amaçlarıyla
kullanılab�l�r. Elde ed�len ver�ler 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa aykırı olarak
kullanılamaz, aktarılamaz veya başka b�r şek�lde �şlenemez.”

MADDE 4 – 1163 sayılı Kanunun 45 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının üçüncü cümles�nde yer alan “üç”
�bares� “�k�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“Genel kurul toplantısına, yönet�m kurulu tarafından KOOPBİS’ten alınan ortaklar l�stes�nde adı bulunanlar
katılab�l�r.

Genel kurul toplantısı anasözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektron�k ortamda da yapılab�l�r. Genel
kurullara elektron�k ortamda katılma, öner�de bulunma, görüş açıklama ve oy verme, f��len katılmanın ve oy vermen�n
bütün hukuk� sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulama esasları �le genel kurula elektron�k ortamda katılmaya ve oy
vermeye �l�şk�n anasözleşme hükmü örneğ� T�caret Bakanlığınca çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 5 – 1163 sayılı Kanunun 55 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�ş ve mevcut üçüncü fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“Çalışma konusu, ortak sayısı ve c�ro g�b� kıstaslara göre bel�rlenen kooperat�fler�n yönet�m kurulu 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.
Eğ�t�m programına �l�şk�n usul ve esaslar �le buna tab� olacak kooperat�fler �lg�l� bakanlıkların görüşü alınarak T�caret
Bakanlığınca çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”
“Üçüncü fıkra, tüzel k�ş� üyeler�n tems�lc�ler� hakkında da uygulanır.”

MADDE 6 – 1163 sayılı Kanunun 56 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�nde yer alan “Aynı
türde” �bares� “Amacı ve esas faal�yet konusu aynı olan” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve altıncı fıkrasına aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Kamu kaynaklarından desteklenen kred�lere kef�l olan kooperat�fler �le kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere
aracılık yapan kooperat�fler�n yönet�m kurulu üyeler�, bunların ortağı olduğu üst kuruluşlarda görev alsalar dah�
yalnızca b�r ücret veya huzur hakkı alab�l�rler.”

MADDE 7 – 1163 sayılı Kanunun 62 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yönet�m kurulu; kend� tutanakları, genel kurul tutanakları, ortak l�steler�, gel�r-g�der hesapları ve yıllık

b�lançonun usulüne uygun olarak hazırlanması ve saklanmasından, tetk�k olunmak üzere denetç�lere ver�lmes�nden
sorumludur. Ayrıca görev� sona eren yönet�m kurulu üyeler� tarafından sorumlulukları altında bulunan para, mal,



defter, belge ve d�ğer kooperat�f varlıklarının seç�mler�n yapıldığı genel kurul toplantı tar�h�nden �t�baren üç �ş günü
�ç�nde tutanakla yen� seç�lenlere tesl�m� zorunludur.”

MADDE 8 – 1163 sayılı Kanunun 65 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 65 – Denetç�, genel kurul namına kooperat�f�n bütün �şlem ve hesaplarını tetk�k eder.
Genel kurul tarafından, denetleme organı olarak görev yapmak üzere en fazla dört yıl �ç�n en az b�r denetç�

seç�l�r. Genel kurulca asıl üye sayısı kadar yedek üye seç�leb�l�r.
Çalışma konusu, ortak sayısı ve c�ro g�b� kıstaslara göre bel�rlenen kooperat�fler�n 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.
Eğ�t�m programına �l�şk�n usul ve esaslar 55 �nc� madden�n üçüncü fıkrası kapsamında çıkarılan yönetmel�kle
bel�rlen�r.

Denetleme organı üyel�ğ�n�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde üyeler�n yerler�ne en çok oy alan
yedekler� geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca bel�rlenen sayının altına düştüğü takd�rde, mevcut üye
veya üyeler �lk genel kurula kadar görev yapmak üzere şartları ha�z k�ş�ler� denet�m kurulu üyel�ğ�ne atar. Yedekler de
dah�l h�çb�r üye kalmaması hal�nde, yönet�m kurulunca, denetç�ler�n seç�lmes� amacıyla genel kurul derhal toplantıya
çağırılır.

Anasözleşme ve genel kurul kararı �le denet�m organının görev ve yetk�ler�n� artırmak ve özell�kle ara
denetlemeler� öngörmek mümkündür.

Denetç� raporu genel kurula sunulmayan kooperat�flerde; f�nansal tablolar, yönet�m kurulu yıllık faal�yet
raporu ve �bra hakkında alınan kararlar geçers�zd�r.

56 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentler� �le üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan
hükümler denetç�ler hakkında da uygulanır.

Yönet�m kurulu gec�kmeks�z�n denetç�ler� t�caret s�c�l�ne tesc�l ett�r�r ve Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� �le
�nternet s�tes�nde �lan ett�r�r.”

MADDE 9 – 1163 sayılı Kanunun 69 uncu maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“III- Dış denet�m:
MADDE 69 – T�caret Bakanlığı tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve c�ro g�b� kıstaslar d�kkate alınarak

bel�rlenen kooperat�f ve üst kuruluşları dış denet�me tab�d�r. Dış denet�m f�nansal tabloların denet�m�d�r. Yönet�m
kurulunun yıllık faal�yet raporu �ç�nde yer alan f�nansal b�lg�ler�n, denetlenen f�nansal tablolar �le tutarlı olup olmadığı
ve gerçeğ� yansıtıp yansıtmadığı da dış denet�m�n kapsamı �ç�nded�r.

Dış denet�m genel kurulca alınan karar doğrultusunda;
a) Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denetç�ler,
b) 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,
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.
İlg�l� Bakanlıkça dış denet�mle yetk�lend�r�len b�rl�k ve merkez b�rl�kler� 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk

T�caret Kanununun �lg�l� hükümler�ne göre bağımsız denet�me tab�d�r.
Dış denet�m yapacak denetç�ler �le denet�m yetk�s� ver�len b�rl�k ve merkez b�rl�ğ�n�n denet�mle

görevlend�r�len personel�, 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 cezalandırılır.

Dış denet�m ve bu denet�m� yapacak denetç�ler hakkında da 65 �nc� madden�n altıncı, yed�nc� ve sek�z�nc�
fıkraları uygulanır.

Bu madde ve 65 �nc� madde kapsamında yapılacak denet�me �l�şk�n usul ve esaslar, denetç�ler�n n�tel�kler�,
uyacakları et�k �lkeler, görev ve yetk�ler�, seç�lmeler�, görevden alınmaları veya ayrılmaları, denet�m�n ve denet�m
raporlarının �çer�ğ� ve raporun genel kurula sunulması �le üst kuruluşların yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar �lg�l�
bakanlıkların görüşü alınarak T�caret Bakanlığınca çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.”

MADDE 10 – 1163 sayılı Kanunun 72 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Kooperat�fler, kooperat�f b�rl�kler�ne; kooperat�f b�rl�kler� de merkez b�rl�ğ�ne ortak olmadığı takd�rde, kamu

kaynaklarından desteklenen kred�lere kefalet sağlayamaz ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamaz.
Bu kapsamdak� başvurularda; b�rl�kler kooperat�fler�, merkez b�rl�ğ� de b�rl�kler� ortaklığa kabulden kaçınamaz.”

MADDE 11 – 1163 sayılı Kanunun 81 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� ve �k�nc� cümleler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Yapı kooperat�fler�, anasözleşmede göster�len �şler�n tamamlanması ve ferd� mülk�yete geç�l�p konutların
ve/veya �şyerler�n�n ortaklar adına tesc�l ed�lmes�yle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tesc�l �şlem�nden sonra
usulüne uygun şek�lde anasözleşme değ�ş�kl�ğ� yapılarak kooperat�f�n amacının değ�şt�r�lmes� hal�nde dağılmaya
�l�şk�n hüküm uygulanmaz.”

MADDE 12 – 1163 sayılı Kanunun 87 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“B) Bakanlık tems�lc�ler� ve kararların yürürlük şartı:



MADDE 87 – Kooperat�fler�n, kooperat�f b�rl�kler�n�n, merkez b�rl�kler�n�n ve Türk�ye M�ll� Kooperat�fler
B�rl�ğ�n�n, genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce �lg�l� Bakanlıktan tems�lc� taleb�nde bulunması
zorunludur.

Genel kurul toplantıları, Bakanlık tems�lc�s�n�n huzuru �le açılır ve devam eder. Tems�lc�, toplantının
kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmes�ne nezaret eder. Genel kurul toplantı tutanağı �le toplantıya
katılanların l�stes� tems�lc� tarafından �mzalanır. Tems�lc�, genel kurulda, kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan
kararlar hakkındak� görüşünü tutanakta bel�rt�r. Usulüne uygun talepte bulunulduğu halde, tems�lc� toplantıya
katılamaz �se �lan ed�len saatten b�r saat sonra toplantıya başlanır.

Bakanlık tems�lc�s�n�n n�tel�kler�, görevler�, yetk�ler�, ücret tar�feler� �le tems�lc� görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n
usul ve esaslar �lg�l� bakanlıkların görüşü alınarak T�caret Bakanlığınca çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r. Bakanlık
tems�lc�s�n�n ücret�, �lg�l� kooperat�f tarafından karşılanır.”

MADDE 13 – 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“5. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğ�n�n değerlend�r�lmes� amacıyla kurulan

kooperat�fler �le ortaklarının çoğunluğu engell�lerden oluşan kooperat�fler�n, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun
gereğ�nce tesc�l ve �lana tab� �şlemler�nden ücret alınmaz ve �lana tab� olanlar Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde
ücrets�z olarak yayımlanır. Bu kooperat�flerden, 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le
Odalar ve Borsalar Kanununun 24 üncü maddes� gereğ�nce odaya kayıt ücret� ve yıllık a�dat �le aynı Kanunun 25 �nc�
maddes�nde tanımlanan munzam a�dat alınmaz.”

MADDE 14 – 1163 sayılı Kanunun ek 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1) numaralı bend�nde yer alan
“üçüncü fıkrasına” �bares� “üçüncü ve dördüncü fıkralarına” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, bende “16 ncı madden�n beş�nc�
fıkrasına,” �bares�nden sonra gelmek üzere “24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasına, 46 ncı madden�n �k�nc� fıkrasına,”
�bares� eklenm�ş, bentte yer alan “altıncı fıkrasına” �bares� “�k�nc� ve altıncı fıkralarına” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, bende
“fıkralarına” �bares�nden sonra gelmek üzere “, 62 nc� madden�n �k�nc� fıkrası gereğ� sorumlulukları altında bulunan
para, mal, defter, belge ve d�ğer kooperat�f varlıklarını tesl�m etmeyen” �bares�, “memurları” �bares�nden sonra gelmek
üzere “�le 72 nc� madden�n dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperat�f üst kuruluşlarının yönet�m kurulu
üyeler�” �bares� eklenm�ş, (2) numaralı bend�nde yer alan “Genel kurulu” �bares� “45 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası
gereğ� genel kurulu zamanında” şekl�nde, “altı” �bares� “dokuz” şekl�nde, (3) numaralı bend�nde yer alan “66 ve 67
nc� maddeye aykırı hareket eden” �bares� “66 ncı maddeye, 67 nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarına aykırı hareket
eden ve ek 3 üncü maddeye aykırı uygulamaları araştırmayan” şekl�nde, “altı” �bares� “dokuz” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş,
fıkraya aşağıdak� bent ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“4. Ek 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına ve bu madde kapsamında çıkarılan yönetmel�kte bel�rlenen
yükümlülüklere aykırı hareket eden yönet�m kurulu üyeler�n�n her b�r�, her b�r yükümlülük �ç�n ayrı ayrı olmak üzere
b�n Türk l�rası �dar� para cezası �le cezalandırılır. Aynı denet�m kapsamında aynı k�ş�ye ver�leb�lecek �dar� para
cezalarının toplam tutarı onb�n Türk l�rasını geçemez.”

“Bu maddede öngörülen �dar� para cezaları �lg�l� Bakanlık tarafından uygulanır. İlg�l� Bakanlık, bu yetk�s�n� �l
müdürlükler�ne devredeb�l�r. Bu Kanuna göre ver�len �dar� para cezaları, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde
öden�r.”

MADDE 15 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Kooperat�f B�lg� S�stem�:
EK MADDE 5 – T�caret Bakanlığı tarafından tüm kooperat�f ve üst kuruluşlarının, kooperat�fç�l�k

h�zmetler�ne elektron�k ortamda er�şt�ğ� ve merkezî ver� tabanının yönet�ld�ğ� Kooperat�f B�lg� S�stem� (KOOPBİS)
kurulur.

Kooperat�f�n t�caret s�c�l� kayıtlarının, f�nansal tablolarının, yönet�m kurulu ve denetç� raporlarının, genel kurul
toplantı evrakının, ortakların k�ml�k, �let�ş�m, pay ve ödemeler�ne �l�şk�n b�lg�ler�n�n KOOPBİS’e �şlenmes�nden
yönet�m kurulu sorumludur.

İlg�l� Bakanlık �le kooperat�f ve üst kuruluşları, görevler� �le sınırlı kalmak şartıyla, ortakların ve ortak olmak
�ç�n başvuranların k�ş�sel ver�ler�n� KOOPBİS’te �şlemeye ve görüntülemeye yetk�l�d�r. İlg�l� Bakanlık; denet�m,
�stat�st�k üretme, h�zmetlerde otomasyonu artırma, ülke kooperat�fç�l�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� ve kooperat�f ortaklarının
haklarının korunması amacıyla s�stemde �şlenen ver�ler�, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarab�l�r. Elde ed�len ver�ler
6698 sayılı Kanuna aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz veya başka b�r şek�lde �şlenemez.

KOOPBİS’te tutulacak ver�ler �le elektron�k ortamda sunulacak h�zmetlerden faydalanılmasına, bu s�stem
üzer�nde �şlenen k�ş�sel ver�ler�n aktarımı �le güvenl�ğ�n sağlanmasına ve aydınlatma yükümlülüğünün ne şek�lde
yer�ne get�r�leceğ�ne �l�şk�n usul ve esaslar �lg�l� bakanlıklar �le K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumunun görüşü alınarak
T�caret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 16 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 6 – Bu maddey� �hdas eden Kanunla yapılan değ�ş�kl�kler uyarınca hazırlanacak

yönetmel�kler, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde çıkarılır.”
MADDE 17 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.



“GEÇİCİ MADDE 7 – 55 �nc� ve 65 �nc� maddeler�n üçüncü fıkraları bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte
görevde bulunan yönet�m kurulu üyeler� ve denetç�ler �ç�n yapılacak �lk seç�mlere kadar uygulanmaz. Mezkûr
fıkralarda yer alan dokuz aylık süre 31/12/2022 tar�h�ne kadar seç�lecek yönet�m kurulu üyeler� ve denetç�ler �ç�n bu
tar�hten �t�baren başlar.”

MADDE 18 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 8 – KOOPBİS, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde kurulur. İlg�l�

bakanlıklar, s�stem�n kurulum sürec�nde kend� s�stemler�ndek� ver�ler� aktarmakla, uygulamaya geçt�kten sonra da
kooperat�f ve üst kuruluşlarınca yapılan ver� g�r�şler�n� tak�p etmekle sorumludurlar.

Kooperat�f ve üst kuruluşları yönet�m kurulu üyeler�n�n; t�caret s�c�l� kayıtlarını, f�nansal tablolarını, faal�yet
raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakların k�ml�k, �let�ş�m, pay ve ödemeler�ne �l�şk�n b�lg�ler�n� ve gerekl�
tüm b�lg�ler� KOOPBİS’�n kurulmasını müteak�p altı ay �ç�nde aktarmaları zorunludur. Bu süreçte kooperat�fler ve üst
kuruluşları, genel kurul toplantısına katılma hakkını ha�z ortakları gösteren l�steler� bu madde yürürlüğe g�rmeden
öncek� hükümlere göre almaya devam ederler.

Bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen kooperat�f ve üst kuruluşlarının
yönet�m kurulu üyeler�, ek 2 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (4) numaralı bend� uyarınca �dar� para cezası �le
cezalandırılırlar.”

MADDE 19 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 9 – Kooperat�fler ve üst kuruluşları, anasözleşmeler�n� en geç üç yıl �ç�nde bu Kanun

hükümler�ne �nt�bak ett�rmek zorundadır. Anasözleşmeler�n� �nt�bak ett�rmeyen kooperat�f ve üst kuruluşları dağılmış
sayılır. Kanunen tasf�ye �le görevlend�r�lm�ş k�mseler tarafından dağılmadan başlayarak �k� ay �ç�nde tasf�ye
�şlemler�ne geç�lmemes� hal�nde, kooperat�f ve üst kuruluşun ortakları ya da alacaklıları tarafından mahkemeden �k�
yıl �ç�nde tasf�ye memuru atanması �steneb�l�r.

Anasözleşmeler �nt�bak ett�r�l�nceye kadar, mevcut anasözleşmeler�n bu Kanuna aykırı olmayan hükümler�
uygulanır.

Anasözleşmeler�n� bu Kanuna �nt�bak ett�rmek �ç�n kooperat�fler ve üst kuruluşlarının yapacakları genel
kurulları, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar ver�r.”

MADDE 20 – 18/4/1972 tar�hl� ve 1581 sayılı Tarım Kred� Kooperat�fler� ve B�rl�kler� Kanununun 20 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, her halde 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 45 �nc� maddes�n�n altıncı ve yed�nc�
fıkraları, 55 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası, 65 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası, 69 uncu maddes� ve ek 5 �nc� maddes�
hükümler� bu Kanuna tab� kooperat�f, bölge b�rl�kler� ve merkez b�rl�kler� hakkında da uygulanır.”

MADDE 21 – 1/6/2000 tar�hl� ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperat�f ve B�rl�kler� Hakkında Kanunun 5 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Bağımsız denet�m kapsamı dışında kalan b�rl�kler �le kooperat�fler 1163 sayılı Kanunun 69 uncu maddes�
hükümler�ne göre denetlen�r.”

MADDE 22 – 4572 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak, her halde 1163 sayılı Kanunun 45 �nc� maddes�n�n altıncı ve yed�nc� fıkraları, 55 �nc� maddes�n�n üçüncü
fıkrası ve ek 5 �nc� maddes� hükümler� bu Kanuna tab� kooperat�f ve b�rl�kler hakkında da uygulanır.”

MADDE 23 – 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 397 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının
b�r�nc� cümles�nde yer alan “�le 4572 sayılı Kanun kapsamındak� kooperat�fler ve bunların bağımsız denet�me tab�
olmayan üst kuruluşları” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 24 – 23/2/2017 tar�hl� ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun geç�c� 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında
yer alan “2022 yılının Ek�m ayından” �bares� “2022 yılının Kasım ayından” şekl�nde ve “2021 yılının Ek�m ayı”
�bareler� “2021 yılının Kasım ayı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 25 – Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 26 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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