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Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Sayı : 41677171-251.99
Konu : Sermaye artırımı

……………..VALİLİĞİNE
(TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ)

(Genelge No: 2016 / 6)

İlgi:15.03.2013 tarihli 2013/2 sayılı genelgemiz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet, Sigorta ve Hal İşletme Kooperatifleri ile
kooperatif üst kuruluşları hariç olmak üzere Bakanlığımızca kuruluşuna izin verilen 1163
Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi tüm kooperatiflerin anasözleşmelerinde yer alan “Unvan”,
“Merkez”, “Sermaye” ve “Paylar” başlıklı maddelerine ilişkin değişiklik taleplerinin İl
Müdürlüklerinin görev ve yetkisinde sonuçlandırılması ilgi Genelgemizle uygun görülmüştür.

Söz konusu uygulamaya ilişkin olarak Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununda ve ilgili mevzuatta sermaye artırımına dair hükümlere göre,
kooperatiflerin sermaye artırılmasına yönelik yapılan işlemlerde tereddütler yaşandığı
anlaşılmaktadır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19. maddesinde, her ortağın en az bir, en çok
5.000 pay taahhüt edebileceği; 41. maddesinde ise, yedek akçelerin ve özel fonların kullanılış
şekil ve şartlarının anasözleşmede gösterileceği belirtilmiş ise de, sermayenin ortakların
taahhüdü veya iç kaynakların kullanımı yoluyla artırımı konusunda herhangi bir düzenleme
öngörülmemiştir.

Anılan Kanunun 98. maddesi yollamasıyla gidilen Türk Ticaret Kanununun 456.
maddesinde, “İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen
ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların
ödenmemiş olması sermaye artımını engellemez”; 462. maddesinde “Bilançoda sermayeye
eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye
dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz.” hükümlerine yer
verilmiştir. Ayrıca 15.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, “Anonim ve Limited
Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas
Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”de, şirket
sermayelerinin artırılmasında yapılacak işlemler belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ve Bakanlığımız düzenlemeleri dikkate alındığında, kooperatiflerin “Sermaye ve
Paylar” başlıklı maddelerinde yapılacak anasözleşme değişiklik taleplerinde aşağıda belirtilen
hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 6dfe8547-17c8-4610-a930-f976c41ae6ff kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
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1- Yalnızca sermaye taahhüdü yoluyla (nakdi) gerçekleştirilecek sermaye
artırılmalarında, ortaklar tarafından taahhüt edilen önceki sermayenin tamamının ödendiğine,
karşılıksız kalıp kalmadığına, kooperatif varlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir raporunun anasözleşme değişikliğine ilişkin diğer belgelerle
birlikte Müdürlüğünüze ibraz edilmesi ve izin işleminin bu çerçevede değerlendirilerek
sonuçlandırılması,

2- Açıklanan bu hususun dışında yapılacak sermaye değişikliği taleplerinin ise,
herhangi bir işlem yapılmadan Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Arif Sami SEYMENOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
- Tüm Ticaret İl Müdürlükleri

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 6dfe8547-17c8-4610-a930-f976c41ae6ff kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.


