BÝRÝNCÝ BÖLÜM
K U R U L U Þ , Ü N VA N , M E R K E Z , S Ü R E , A M A Ç V E FA A L Ý Y E T K O N U L A R I
KURULUÞ:
Madde 1- Bu anasözleþmede isimleri, merkezleri ve taahhüt ettikleri sermaye paylarý gösterilen konut yapý
kooperatifleri tarafýndan, 1163 sayýlý Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre deðiþir ortaklý, deðiþir sermayeli,
sýnýrlý sorumlu bir Kooperatifler Birliði kurulmuþtur.
TÜZEL KÝÞÝLÝÐÝN KAZANILMASI VE ANASÖZLEÞME DEÐÝÞÝKLÝÐÝ:
Madde 2- Birlik ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr. Tescilden önce Birlik namýna iþ ve iþlem
yapanlar bunlardan þahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleþmede yapýlacak deðiþiklikler kuruluþtaki usule tabidir.
ÜNVAN:
Madde 3- Birliðin ünvaný Sýnýrlý Sorumlu ERYAMAN GÜZELKENT KONUT ÜRETÝM Yapý Kooperatifleri
Birliði'dir.
KISA ADI ERYAMAN-KOOP
MERKEZ:
Madde 4- Birliðin merkezi ANKARA'dýr.
ÇALIÞMA BÖLGESÝ:
Madde 5- Birliðin çalýþma bölgesi ANKARA il sýnýrlandýr.
SÜRE:
Madde 6- Birliðin süresi 30 yýldýr.
AMAÇ VE FAALÝYET KONULARI:
Madde 7- Birliðin amacý, ortak kooperatiflerin, konut üretimine yönelik çalýþmalarýna öncülük etmek, ortak
çýkarlarýný korumak, yerleþim sonrasýnda ortaklarýn temel gereksinimlerini karþýlamak üzere gerekli tesisleri
kurmak ve iþletmek, yerleþim bölgelerinin aðaçlandýrýlmasý çalýþmalarýnda bulunmak, ortak kooperatiflerin
hesap ve iþlemlerini denetlemek ve kentleþmenin saðlýklý oluþumuna katkýda bulunmaktadýr.
Bu amaçla Birlik aþaðýdaki konularda faaliyet gösterir:
ý. Ortak kooperatiflerin gereksinmeleri oranýnda konut alanlarý (Arsa) satýn alýp bu alanlarý parsellere bölerek
altyapý, plan proje ve maliyet hesaplarý hazýrlamak, bu amaçla teknik büro ve kadrolarý kurmak.
2. Ortak kooperatif adýna konut elemanlarý ile inþaat malzemelerini toptan temin etmek, bu alanlarda
gerektiðinde yatýrýma yönelmek,
3. Ortak kooperatiflerin yararlanacaklarý tip projeler hazýrlamak, bu projelerin denetimini yapmak,
4. Konutlarýn üretiminde kooperatifler adýna yüklenici firma ya da firmalara gerektiðinde kefil olmak,
gerektiðinde konut üretimini yüklenerek bu amaçla düzenlemeler yapmak, tesis ve makinalarý satýn almak
ya da yaptýrmak,
5. Kooperatiflerin kredi gereksinmelerinin karþýlanmasý amacýyla ilgili finansman kuruluþlarýna baþvuruda
bulunmak, kredilerin amaca uygun kullanýlmasýný saðlayýcý önlemler almak,
6. Yurt içinde temin edilemeyen araç-gereç ve makinalarýn dýþ alýmýný yapmak,
7. Toplu kullaným alanlarýnýn düzenlenmesi, okul, kreþ, cami, oyun ve eðlence yapýlarý ile alýþ-veriþ
merkezlerinin yapým ve kullanýmý konularýnda belediye ve ilgili kamu kuruluþlarý ile ortak çalýþmalar yapmak,
8. Ortak kooperatiflerin muhasebesini tutmak, çalýþma, hesap ve iþlemlerini denetlemek, idari konularda
kooperatiflere yardýmcý olmak,
9. Konut Kooperatifleri Merkez Birliðine ortak olmak,
10. Kurulmasý halinde kooperatifler bankasýna ortak olmak,
11. Ortak kooperatiflerin yöneticileri, personel ve ortaklarýnýn eðitimi amacýyla kurs, seminer ve eðitim
programlarý hazýrlamak,

12. Ortak kooperatiflerin çalýþmalarýnýn düzenli ve uyumlu olmasýný saðlayacak yönetmelikler hazýrlamak,
13. 1163 sayýlý kanunun 42/6 maddesi hükmü uyarýnca, menkul ve gayrimenkul almak, ortak kooperatiflerine
satmak, ipotek iþlemleri yapmak, irtifak, intifa, þufa, vefa ve iþtira haklarý tesis etmek,
14. Ortak kooperatiflerin ortaklarýnýn yerleþim sonrasýnda ortaya çýkacak temel gereksinimlerini karþýlamak
üzere gerekli tesisleri kurmak ve iþletmek,
15. Yerleþim bölgelerinde gerekli aðaçlandýrma çalýþmalarýnda bulunmak,
16. Ortak kooperatiflerin inþaatlarýnýn kotrollük hizmetlerini yürütmek,
17. Gerektiðinde ortaklar ve personel için yardým fonlarý oluþturmak, konusu ile ilgili eðitim, yayýn, araþtýrma
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
SERMAYE VE PAYLAR
SERMAYE:
Madde 8- Birliðin sermayesi ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri paylarýn tutarlarýndan oluþup, deðiþkendir.
Ancak sermayenin en az haddi 4.500.000. liradýr. Kuruluþta bu sermayenin tamamýnýn taahhüt edilmesi ve
1/4'ünün peþin ödenmesi zorunludur.
Ayni sermaye konamaz.
PAYLAR:
Madde 9- Bir ortak payýnýn deðeri 10.000.-TLdir. Her ortaðýn en az 50 pay taahhüt etmesi zorunludur.
Ortaklýk paylan bu Anasözleþmenin 20. maddesine göre düzenlenen ortaklýk senedinde gösterilir. Senetle
temsil edilmeyen paylar 10.000.-TLden itibar olunur.
PAYLARIN ÖDENMESÝ:
Madde 10- Ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4'ü peþin, geri kalaný ise yönetim
kurulunca belli edilerek eþit aylýk taksitler halinde ve en fazla 1 yýl içinde ödenir.
HÝZMET KARÞILIÐI ALINACAK ÜCRET:
Madde 11- Birliðin yaptýðý, ya da yaptýrdýðý veya öncülük ettiði hizmet ve iþlerle yatýrýmlar karþýlýðýnda, ya
da verilecek belgelerden Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceði, genel kurulun paylan ortak kooperatifler
en geç yine genel kurul ya da yönetim kurulunca belirlenen zamanlarda Birliðe ödemek zorundadýrlar.
Nitelikleri farklý kooperatiflere götürülecek hizmet ve iþlerle yatýrýmlar için farklý ücret ve gider karþýlýðý
alýnabilir.
Ortaklýktan ayrýlan ya da çýkarýlanlardan kendilerine isabet eden masraf ya da zararlar alacaklarýna mahsup
edilir. Bu yoldan tahsil mümkün olmazsa yasal yollardan gerektiðinde mahkeme ve icra marifetiyle tahsil
edilir.
EK ÖDEME YÜKLEMÝ:
Madde 12- Bilanço açýklarýný kapatmada kullanýlmak üzere ortak kooperatiflerden ek ödeme istenebilir. Ek
ödemelere Birlik genel kurulunca karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLIK ÝÞLEMLERÝ
ORTAK SAYISI:
Madde 13- Birlik, kuruluþta en az 7 kooperatifin bir araya gelmesiyle kurulur.

ORTAKLIK ÞARTLARI
Madde 14- Birliðe ortak olmak için aþaðýdaki nitelik ve þartlarýn varlýðý gerekir.
1. Birliðin çalýþma bölgesi içinde bulunmak,
2. Baþka bir konut kooperatifleri birliðine ortak olmamýþ olmak,
3. Anasözleþmesinde ortak olma konusunda hüküm bulunmak ve genel kurullarýnda Birliðe katýlma karan
almak,
4. Birlik yatýrýmlarýna katýlmayý kabul etmek ve anasözleþme hükümlerini, bütün hak ve ödevleriyle kabul
ettiðini Birlik yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirmek,
5. Birlik genel kurulunca belirlenecek miktarda aylýk ödemeyi kabul etmektir.
ORTAKLIÐA KABUL
Madde 15- Gerekli þartlan kabul edipte Birliðe ortak olmak isteyen kooperatifler yazýlý olarak yönetim
kuruluna baþvururlar. Bu baþvuruda Anasözleþmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul
edildiði açýkça belirtilir. Ortaklýða kabul yönetim kurulunun karan ile gerçekleþir. Yönetim kurulu, ortaklar
ile ortak olmak için baþvuranlarýn 14. maddede belirtilen þartlan taþýyýp taþýmadýðýný araþtýrmak zorundadýr.
Ortaklýða kabul veya red karan, ilgili kooperatife 15 gün içinde yazýlý olarak bildirilir. Ýlgili kooperatif
ortaklýða alýndýðý takdirde, kararýn kendisine bildirildiði tarihten itibaren 1 ay içinde sermaye taahhüdünün
diðer ortaklarca ödenmiþ taksidi ile, diðer ortaklarýn her birinin o tarihe kadar ödemiþ olduklarý paralara eþit
meblaðý bir defada öder. Yedek üye ve benzeri þekilde ortak kaydý yapýlamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.
ORTAKLIKTAN ÇIKMA:
Madde 16- Her ortak, genel kurullarýnda aldýklarý karara dayanarak hesap yýlý sonundan 1 ay önce Birlik
yönetim kuruluna yazý ile baþvurarak ortaklýktan çýkabilir. Ancak, ortaklýktan çýkma hakký Birliðe giriþten
itibaren 3 yýldan önce kullanýlamaz.
ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA:
Madde 17- Bu anasözleþmenin 14. maddesindeki ortaklýk þartlarýný kaybedenler ile mali yükümlülüklerini
ilk istemde 10 gün, ikinci istemde bir ay içinde yerine getirmeyenler ortaklýktan çýkarýlýr. Ortaklýktan çýkarma
Birlik yönetim kurulunun kararýyla olur.
Çýkarýlma kararý gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararýn onaylý
örneði çýkarýlan ortak kooperatife teblið edilmek üzere, 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çýkarma
kararýnýn teblið tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davasý açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz
ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracýlýðý ile teblið ettirilecek bir yazý
ile yapýlýr. Genel kurula itiraz edildiði taktirde yönetim kurulunun çýkarma kararý aleyhine iptal davasý
açýlamaz. Ýtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karþý iptal davasý hakký saklýdýr. 3 aylýk süre içinde
genel kurula veya mahkemeye baþvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çýkarma kararlarý kesinleþir,
Ortak kooperatifler bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklýktan çýkarýlamaz.
Haklarýndaki çýkarma karan kesinleþmeyen ortak kooperatiflerin yerine yeni ortak alýnamaz. Bu kooperatiflerin
ortaklýk hak ve yükümlülükleri çýkarma karan kesinleþinceye kadar devam eder.
ORTAKLIK ÞARTLARI
Madde 14- Birliðe ortak olmak için aþaðýdaki nitelik ve þartlarýn varlýðý gerekir.
1. Birliðin çalýþma bölgesi içinde bulunmak,
2. Baþka bir konut kooperatifleri birliðine ortak olmamýþ olmak,
3. Anasözleþmesinde ortak olma konusunda hüküm bulunmak ve genel kurullarýnda Birliðe katýlma karan
almak,
4. Birlik yatýrýmlarýna katýlmayý kabul etmek ve anasözleþme hükümlerini, bütün hak ve ödevleriyle kabul
ettiðini Birlik yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirmek,
5. Birlik genel kurulunca belirlenecek miktarda aylýk ödemeyi kabul etmektir.
ORTAKLIÐA KABUL
Madde 15- Gerekli þartlan kabul edipte Birliðe ortak olmak isteyen kooperatifler yazýlý olarak yönetim
kuruluna baþvururlar. Bu baþvuruda Anasözleþmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul
edildiði açýkça belirtilir. Ortaklýða kabul yönetim kurulunun karan ile gerçekleþir.

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için baþvuranlarýn 14. maddede belirtilen þartlan taþýyýp taþýmadýðýný
araþtýrmak zorundadýr.
Ortaklýða kabul veya red karan, ilgili kooperatife 15 gün içinde yazýlý olarak bildirilir. Ýlgili kooperatif
ortaklýða alýndýðý takdirde, kararýn kendisine bildirildiði tarihten itibaren 1 ay içinde sermaye taahhüdünün
diðer ortaklarca ödenmiþ taksidi ile, diðer ortaklarýn her birinin o tarihe kadar ödemiþ olduklarý paralara eþit
meblaðý bir defada öder. Yedek üye ve benzeri þekilde ortak kaydý yapýlamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.
ORTAKLIKTAN ÇIKMA:
Madde 16- Her ortak, genel kurullarýnda aldýklarý karara dayanarak hesap yýlý sonundan 1 ay önce Birlik
yönetim kuruluna yazý ile baþvurarak ortaklýktan çýkabilir. Ancak, ortaklýktan çýkma hakký Birliðe giriþten
itibaren 3 yýldan önce kullanýlamaz.
ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA:
Madde 17- Bu anasözleþmenin 14. maddesindeki ortaklýk þartlarýný kaybedenler ile mali yükümlülüklerini
ilk istemde 10 gün, ikinci istemde bir ay içinde yerine getirmeyenler ortaklýktan çýkarýlýr. Ortaklýktan çýkarma
Birlik yönetim kurulunun kararýyla olur.
Çýkarýlma kararý gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararýn onaylý
örneði çýkarýlan ortak kooperatife teblið edilmek üzere, 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çýkarma
kararýnýn teblið tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davasý açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz
ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracýlýðý ile teblið ettirilecek bir yazý
ile yapýlýr. Genel kurula itiraz edildiði taktirde yönetim kurulunun çýkarma kararý aleyhine iptal davasý
açýlamaz. Ýtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karþý iptal davasý hakký saklýdýr. 3 aylýk süre içinde
genel kurula veya mahkemeye baþvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çýkarma kararlarý kesinleþir,
Ortak kooperatifler bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklýktan çýkarýlamaz.
Haklarýndaki çýkarma karan kesinleþmeyen ortak kooperatiflerin yerine yeni ortak alýnamaz. Bu kooperatiflerin
ortaklýk hak ve yükümlülükleri çýkarma karan kesinleþinceye kadar devam eder.
ORTAKLIÐI SONA ERENLERLE HESAPLAÞMA:
Madde 18- Ortaklýðý sona erenlerin, sermaye ve diðer alacaklarý o yýlýn bilançosuna göre hesaplanarak,
bilanço tarihinden itibaren 1 ay içinde geri verilir.
Ayrýlan ortak kooperatifler, Birliðin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklýðý sona eren
kooperatiflerin alacak ve haklan bunlarý isteyebileceði günden itibaren 5 yýl geçmekle zaman aþýmýna uðrar.
ORTAKLIÐA TEKRAR GÝRME:
Madde 19- Birlikten kendi istekleri ile ayrýlanlar ile Birlikten çýkarýlanlar Birlik genel kurulunca belirlenecek
katýlma payýný ödemeleri ve ortaklýk için öngörülen diðer yükümlülükleri yerine getirmeleri kaydýyla ortaklýða
alýnabilirler.
ORTAKLIK SENEDÝ:
Madde 20- Her ortaðýn üyelik haklarýnýn ada yazýlý ortaklýk senedi ile temsil olunmasý þarttýr. Bu senede
Birliðin ünvaný, ortak kooperatifin ünvaný, adresi, Birliðe girdiði ve çýktýðý tarihler yazýlýr. Senet, kooperatifi
temsile yetkili olan kimseler ile Birliði temsile yetkili kiþiler tarafýndan imzalanýr.
BÝRLÝÐE YENÝ GÝREN ORTAKLARIN SORUMLULUÐU:
Madde 21- Birliðin durumunu bilerek birliðe giren ortak kooperatif giriþ tarihinden önce doðmuþ olan Birlik
borçlarýndan diðer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykýrý sözleþme hükümleri ile ortaklar arasýndaki
anlaþmalar üçüncü þahýslar için hüküm ifade etmez.
ARSA T AHSÝS KOÞULLARI:
Madde 22- 1163 sayýlý Kooperatifler Kanununun 42. maddesinin 6 ve 7. bendleri hükümlerine uyularak,
Birlikten arsa tahsisi alan kooperatiflerin aþaðýdaki hususlara göre iþlem yapmalarý gereklidir.
1. Kooperatiflerin uygulamayacaðý plan, projeler Birlikçe hazýrlanýr veya hazýrlatýlýr. Birlikten izin alýnmadan
bu projelerde deðiþiklik yapýlamaz.
2. Birliðin, inþaat yapým yöntemi ve firma seçimi esaslarý ile ilgili yönetmeliklerine ve kararlarýna uyulur.

3. Birlikçe ortak kooperatiflere tahsis ve devredilecek arsalarýn bedelleri ile, bu arsalarýn altyapý bedelleri
Birlik tarafýndan saptanacak koþullara göre ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÝRLÝÐÝN ORGANLARI VE YÖNETÝMÝ BÝRLÝÐÝN ORGANLARI:
Madde 23- Birliðin organlarý þunlardýr:
1. Genel kurul,
2. Yönetim kurulu,
3. Denetim kurulu
GENEL KURUL:
Genel Kurul ve Oy Hakký:
Madde 24- Birliðin en yetkili organý, ortak kooperatiflerin temsilcilerinden oluþan genel kuruldur.
Temsile yetkili kimseler vekaleten oy kullanamazlar.
Temsilciler kooperatiflerin genel kurullarýnca kendi ortaklarý arasýndan seçilir.
Temsilcilerin Sayýsý:
Madde 25- Ortak sayýsý 7-100 olan kooperatifler için 1, ortak sayýsý 101-200 olan 2, ortak sayýsý 201-300
olan 3, ortak sayýsý 301-500 olan 4, ortak sayýsý 501'den yukarýsý için 5 temsilci yedekleri ile birlikte en az
1 en çok 4 yýl için seçilirler. Temsilci sayýsýnýn hesaplanmasýnda kooperatifin, kendi genel kurulunu yaptýðý
gündeki ortak sayýsý göz önüne alýnýr. Birlik temsilciliðine seçileceklerin, Birlik yönetim kurulu üyelerinde
aranacak nitelikleri taþýmalarý zorunludur. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi
mümkündür. Her temsilcinin genel kurulda 1 oy hakký vardýr. Asýl temsilcinin temsilcilikten ayrýlmasý veya
özürü halinde. oy sýrasýna göre yedek temsilci kooperatifin yönetim kurulu kararý ile Birlik genel kuruluna
katýlýr.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 26- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri þunlardýr:
1. Bilanço ve gelir-gider farký hesaplarý ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafýndan verilen raporlarý inceleyerek
kabul veya reddetmek,
2. Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarýna karar
vermek gerektiðinde bunlarý azletmek,
3. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylýk ücret, huzur hakký ve yolluk miktarý ile bütçeyi
görüþerek karara baðlamak,
4. Yönetim kurulu tarafýndan verilen ortaklýktan çýkarma kararlarýna yapýlan itirazlarý inceleyip karara
baðlamak,
5. Kanun, anasözleþme ve iyi niyet esaslarý ile Genel Kurul kararlarýna aykýrý olduðu ileri sürülen Yönetim
Kurulu Kararlarýnýn iptal edilip edilmeyeceði konusunda karar vermek,
6. Anasözleþmede yapýlmasý öngörülen deðiþiklikler hakkýnda karar vermek,
7. Kooperatifler Merkez Birliðine girme kararý vermek,
8. Bilanço açýklarýný ve ek ödemeleri tespit etmek ve kooperatiflerden alýnmasýna karar vermek,
9. Birliðin daðýlmasý hakkýnda karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,
10. Kanun ve Anasözleþme ile genel kurula tanýnmýþ olan diðer konular hakkýnda karar vermek.
Genel kurul yukarýdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceði gibi Birliðin amaçlarý ile ilgili her
türlü iþler hakkýnda da karar verebilir.
Toplantý Þekilleri, Zamaný ve yeri:
Madde 27- Genel kurul, olaðan ve olaðanüstü olmak üzere iki þekilde toplanýr.
Olaðan genel kurul toplantýsýnýn her yýlýn ilk 6 ayý içerisinde yapýlmasý zorunludur.
Olaðanüstü genel kurul, Birlik iþlerinin ve Anasözleþme hükümlerinin gerektirdiði zaman ve surette toplanýr.
Genel kurul, Birlik merkezinin bulunduðu yerde toplanýr.

Çaðrýya Yetkisi Olanlar:
Madde 28- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantýya çaðýrýlýr.
Gerekli hallerde denetim kurulu, birliðin ortaðý bulunduðu üst birlik ve tasfiye memurlarý genel kurulu,
birliðin ortaðý bulunduðu üst birlik ve tasfiye memurlarý genel kurulu toplantýya çaðýrma yetkisine sahiptirler. Genel kurul yukarýdaki þekilde toplanamadýðý taktirde Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nca toplantýya
çaðýrýlabilir.
Ayrýca, 4 ortaktan az olmamak kaydýyla toplam ortak sayýsýnýn 1/l0'unun isteði halinde, genel kurul 10 gün
içinde yönetim kurulu tarafýndan toplantýya çaðýrýlýr. Bu baþvurunun müþtereken noter tebligatý ile yapýlmasý
gerekir.
Yönetim kurulunca bu isteðin zamanýnda yerine getirilmemesi ve sýrayla denetim kurulu, birliðin ortaðý
bulunduðu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na ayný þekilde yapýlan baþvurulardan da bir sonuç
alýnamamasý durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye baþvurarak genel kurulu bizzat toplantýya
çaðýrma izni alabilirler.
Çaðrýnýn Þekli:
Madde 29- Olaðan ve olaðanüstü toplantýlara çaðrý, taahhüdü mektupla ayrýca gerektiðinde gazeteden ilan
yoluyla yapýlýr. çaðrýnýn sadece yazýlý olarak imza karþýlýðýnda yapýlmasý da mümkündür. çaðrýnýn toplantý
gününden en az 30 gün önce ve en çok 2 ay içinde yapýlmasý, toplantýnýn gün ve saati ile yerinin ve gündem
maddelerinin belirtilmesi zorunludur.
Çaðrýda birinci toplantýda çoðunluk saðlanmadýðý taktirde, yapýlacak olan sonraki toplantýlarýn tarihi, saati
ve yeri açýklanarak yeni bildirime gerek kalmaksýzýn bir defada ortaklara duyuru yapýlabilir. Toplantýlar
arasýnda en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunmasý gerekir. Sürelerin hesabýnda duyuru ve toplantý günleri
hesaba katýlmaz.
Anasözleþmenin deðiþtirilmesi söz konusu ise yapýlacak duyuruda deðiþtirilecek maddelerin numaralarýnýn
yazýlmasý ile yetinilir.
Bakanlýða Müracaat ve Gönderilecek Belgeler:
Madde 30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantýdan en az 15 gün önce, Ankara'da Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý'na (Teþkilatlandýrma Genel Müdürlüðü) diðer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduðu yerdeki
Valiliðe (Ýl Sanayi ve Ticaret Müdürlüðü) yazýlý olarak bildirilir. Bu bildirime, Bakanlýkça tespit edilen
miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatýrýldýðýný gösteren belge eklenerek toplantýda temsilci
bulundurulmasý talep edilir.
Gündem:
Madde 31- Olaðan genel kurul gündemine aþaðýdaki hususlar yazýlýr:
1. Yönetim ve denetim kurullarý tarafýndan verilen raporlarýn okunmasý,
2. Bilanço, envanter ve gelir-gider farký hesaplarýnýn incelenmesi onanmasý veya reddi,
3. Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrasý,
4. Süresi biten Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
5. Gelecek yýlýn bütçe ve çalýþma programýnýn görüþülmesi ve karara baðlanmasý,
6. Gerekli görülen diðer hususlar.
Olaðanüstü genel kurul gündemi, çaðrýnýn amacýna göre tayin ve tespit olunur. Dörtten az olmamak üzere
ortaklarýn en az 1110'u tarafýndan Genel Kurul toplantý tarihinden en az 20 gün önce müþtereken ve noter
tebligatý ile bildirilecek hususlarýn gündeme konulmasý zorunludur.
Gündemde olmayan konular görüþülemez. Ancak Birliðe kayýtlý kooperatiflerin en az 1/10'unun temsilcilerinin
gündem maddelerinin görüþülmesine geçilmeden önce, yazýlý teklifte bulunmalarý halinde hesap tetkik
komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranýn geriye býrakýlmasý, çýkan veya çýkarýlan ortak
kooperatifler hakkýnda karar alýnmasý, genel kurulun yeni bir toplantýya çaðýrýlmasý ve Kanun, Anasözleþme
ve iyiniyet esaslarý ile genel kurul kararlarýna aykýrý olduðu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarýnýn iptali,
yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula
katýlanlarýn yarýdan bir fazlasýnýn kabulü ile gündeme alýnýr.

Ortaklar Cetveli:
Madde 32- Yönetim Kurulu her genel kurul toplantýsýndan önce ortak kooperatif temsilcilerinin, temsil
ettikleri kooperatif ile adý, soyadý ve adreslerini ve imzalanacak yerleri gösterir bir cetvel hazýrlamakla
yükümlüdür.
Bu cetvel toplantýya katýlanlarla Genel Kurul baþkaný ve Bakanlýk temsilcisi tarafýndan isim açýlarak imza
olunur.
Görüþme ve Karar Nisahý:
Madde 33- Genel Kurul toplantýlarýnda ortak kooperatif temsilcilerinin en az 1/4'nün hazýr bulunmasý þarttýr.
Kararlar hazýr bulunan temsilcilerin çokluðu ile verilir. Birliðin daðýlmasý veya diðer Birlikle birleþmesi ve
Anasözleþmenin deðiþtirilmesi hakkýndaki kararlar da fiilen kullanýlan oylarýn 2/3'nün çoðunluðu, ortaklarýn
þahsi sorumluluklarýnýn aðýrlaþtýrýlmasý veya ek ödeme yükümleri ihdasý hakkýnda alýnacak kararlar için
bütün ortak kooperatiflerin 3/4'ünün temsilcilerinin rýzasý gereklidir.
Toplantýnýn Açýlmasý ve Baþkanlýk Divaný:
Madde 34- Genel kurul toplantýsý, Bakanlýk temsilcisi bulundurulmasý hususunda usulüne uygun baþvurunun
ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanunu'nun deðiþik 87. maddesine göre iþlem yapýldýðýnýn tespiti ile toplantý
nisabýnýn saðlanmasý üzerine ve çaðrýyý yapan organca yetkili kýlýnan kimseler tarafýndan açýlýr. Müteakiben,
bir genel kurul baþkaný ile kararlaþtýrýlacak sayýda sekreter üye ve gerektiðinde oy toplayýcý üye seçilir.
Genel kurul baþkaný ve üyelerinin, Birliðe ortak kooperatiflerin veya üst kuruluþun temsilcileri arasýndan
seçilmesi þarttýr.
Oy Kullanmanýn Þekli:
Madde 35- Oylamalar el kaldýrmak suretiyle yapýlýr. Ancak genel kurula katýlanlarýn yandan fazlasýnýn talebi
halinde gizli oya baþvurulur.
Bilançonun Tastiki ve Ýbra:
Madde 36- Bilançonun tastikine dair olan genel kurul karan yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasýný
da kapsar. Ancak bilançoda bazý hususlar gösterilmemiþ veya yanlýþ olarak düzenlenmiþ ise, bilançonun
tasdiki ile bu organlar ibra edilmiþ olmazlar.
Denetim raporunun okunmasýndan önce bilanço ile hesaplarýn kabulü hakkýnda verilen kararlar geçerli
deðildir. Ýbra edilmeyen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bu organlara ayný genel kurulda tekrar
seçilemezler. Ýbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davasý açýlabilmesi için bu konuda genel
kurulca karar verilmiþ olmasý gereklidir. Birlik denetçileri genel kurul tarihinden itibaren bir ay içinde dava
açmaya mecburdurlar. Bu müddetin geçirilmesi ile dava hakký düþmüþ sayýlmaz. Davanýn reddi halinde
yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.
Genel Kurul Tutanaðý:
Madde 37- Genel kurul toplantýlarýnýn muteber olmasý için ortak kooperatif temsilcileri tarafýndan yapýlan
beyanlar ile varsa muhalif kalanlarýn muhalefet sebeplerini, yapýlan seçimler ile verilen kararlarý içeren bir
tutanak düzenlenir. Bu tutanak'a katýlanlarýn sayýsý ile kullanýlan oy sayýsý ayrýca gösterilir.
Genel kurul tutanaðýnýn altý, genel kurul baþkan ve üyeleri ile Bakanlýk temsilcileri tarafýndan imzalanýr.
Genel Kurul Kararlarýnýn Tescil ve ilaný:
Madde 38- Toplantýya çaðrýnýn usulüne uygun yapýldýðýný gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve Genel
Kurul Tutanaðý toplantý tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Memurluðu'na verilmekle birlikte
gerekli tescil ve ilan iþlemi yaptýrýlýr.
Bakanlýða Gönderilecek Belgeler:
Madde 39- Toplantý gününden itibaren en geç 15 gün içinde, yönetim ve denetim kurullarý raporlan ile
bilanço, gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantý tutanaðý ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diðer
belgelerin onaylý birer örneði, Birliðin Ticaret Siciline tescil edildiði yerdeki Ýl Sanayi ve Ticaret Müdürlüðüne
tevdi edilir.

YÖNETÝM KURULU
Seçimi ve Süresi:
Madde 40- Yönetim Kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yýl için seçilir ve en az üç üyeden oluþur.
Genel kurulca böyle bir süre tesbiti yapýlmamasý halinde bir yýl için seçilmiþ sayýlýr.
Yönetim kuruluna seçilen Üye sayýsý kadar da yedek Üye seçilir. Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin ayný
kooperatifin temsilcilerinden olmamasý þarttýr.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul Iüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman
deðiþtirilebilir.
Seçilme Þartlan:
Madde 41- Yönetim kurulu üyelerinde aþaðýdaki þartlar aranýr:
1. Türk vatandaþý olmak ve medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2. Birliðe ortak kooperatiflerin birinde Birlik temsilcisi olmak,
3. Ayný türde baþka bir kooperatifler birliðinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
4. Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet ve görevi kötüye kullanma, sahtekarlýk, hýrsýzlýk,
dolandýrýcýlýk, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlara iliþkin hükümleri
ile 1163 sayýlý Kooperatifler Kanununa göre mahkum olmamak,
5. Ayný zamanda Birlik denetçisi olmamak,
6. Birlik denetçileri ile üçüncü derece dahil (kendisinin ve eþinin anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba,
torun, amca, hala, dayý, teyze, kardeþ, kardeþ çocuðu) akraba olmamak veya aralarýnda iþ ortaklýðý bulunmamak,
7. Birliðin faaliyeti ile ilgili konular üzerinde ticaret yapmamak, seçilme þartlarý denetim kurulu tarafýndan
araþtýrýlýr. Bu þartlarý taþýmadýklarý halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca
son verilir.
Haklarýnda yukarýdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasý açýlmýþ olanlarýn görevleri ilk genel kurul toplantýsýna
kadar devam etmekle beraber Yönetim Kurulunca bu durumdaki üyelerin Genel Kurulca azli veya göreve
devamý hakkýnda karar alýnmak üzere yapýlacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.
Görev ve Yetkileri:
Madde 42- Yönetim kurulu, Kanun ve Anasözleþme hükümleri içinde Birliðin faaliyetini yöneten ve onu
temsil eden icra organýdýr.
Yönetim kurulunun baþlýca görev ve yetkileri þunlardýr:
1. Yýllýk bilanço ile gelir-gider hesabýnýn ve tahmini bütçenin hazýrlanmasýný saðlamak,
2. Ortak kooperatifler ile ortak olmak için baþvuranlarýn anasözleþmede belirtilen þartlarý taþýyýp taþýmadýklarýný
araþtýrmak,
3. Kredi alma iþlerinde Birliðe kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortaklarý haberdar
etmek,
4. Bakanlýkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen
yetkili elemanlara gerekli kolaylýðý göstermek,
5. Birliði resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü þahýslara karþý temsil etmek,
6. Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
7. 1163 sayýlý kanunun 42/6. maddesi hükmü gereði genel kurulda karar almak þartý ile Birliðin taþýnýr ve
taþýnmaz mallarýný satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,
8. Doðacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, bir veya birkaç kiþiyi, Birliði ilzam edecek
tasarrufta bulunmaya veya muayyen iþlerde Birliði temsil etmeye yetkili kýlmak ve Birlik personelini atamak,
9. Defter, hesap ve kayýtlarýn mevzuat dairesinde doðru olarak tutulmasýný saðlamak,
10. Birliðin amaçlarýna ve ortaklarýn menfaatlerine uygun olarak, Birlik iþlerini yürütmek ve gerekli kararlarý
almak,

Görev Bölümü ve Toplantýlar:
Madde 43- Yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben yapacaklarý ilk toplantýda aralarýnda bir baþkan, bir genel
sekreter, bir genel mali sekreter seçerek görev bölümü yaparlar.
Yönetim kurulu, baþkanýnýn bulunmadýðý zamanlarda genel sekreterin çaðrýsý ile toplanýr. Toplantý en az ayda
bir defa ve en az yarýdan fazla üyenin katýlmasý ile yapýlýr.
Kararlar toplantýda bulunanlarýn çoðunluðu ile verilir. Oylatýn eþitliði halinde keyfiyet gelecek toplantýya
býrakýlýr. Onda da eþitlik halinde, söz konusu teklif reddedilmiþ sayýlýr.
Toplantýlarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanamazlar. Üyeler, þahsi menfaatlerini ilgilendiren hususlarýn
görüþülmesi sýrasýnda toplantýya katýlamazlar.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantýda hazýr bulunmayan temsilci çekilmiþ sayýlýr.
Toplantýlar Birlik merkezinde yapýlýr. Ancak ortaklarýn çoðunluðunun tasvibi ile baþka herhangi bir yerde
de yapýlabilir.
Alýnan kararlar tarih ve numara sýrasý ile yönetim kurulu karar defterine iþlenir. Temsilcilerin isimleri kararýn
baþ tarafýna yazýlýr ve alt tarafý toplantýya katýlanlarca isim yazýlarak imzalanýr.
Verilen karara karþý olanlarla çekimser kalan, karþý olma veya çekimser kalma sebeplerini kararýn altýna
yazarak imzalarlar.
Birliðin Temsil ve Ýlzamý:
Madde 44- Birlik adýna düzenlenecek evrakýn muteber olmasý veya Birliði ilzamý için, Birlik ünvaný altýnda
temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasý gerekir.
Yönetim kurulu, Birliði dýþarýya temsil ve Birlik adýna imza atmaya yetkili þahýslan kararla tesbit eder ve
bu kararýn noterlikçe onaylanmýþ bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluðuna
verilir.
.
Gerektiðinde, yukarýdaki fýkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler deðiþtirilebilir.
Üyeliðin Boþalmasý:
Madde 45- Yönetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Kooperatif ortaklýðý sýfatýný
yitirenlerin yönetim kurulundaki görevleri sona erer.
Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliðinin boþalmasý halinde, Yönetim kurulunca aldýklarý oy sýrasýna
göre yedek üyeler çaðýrýlýr. Eþit oy alanlar arasýnda kur'a çekilir. Yedek üyelerle de yönetim kurulunun
tamamlanmamasý halinde, eðer yönetim kurulu toplantý nisabýnýn altýna düþmüþse denetim kurulu tarafýndan
seçimler yapýlmak üzere derhal genel kurul toplantýya çaðýrýlýr.
Sorumluluk ve Yasak Muameleler:
Madde 46- Yönetim kurulu, Birlik iþlerinin yönetimi için gereken titizliði gösterir ve Birliðin baþarýsý ve
geliþmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.
Temsilciler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sýrasýnda öðrendikleri ticaret veya iþletme sýrlarýný saklamakla
yükümlüdürler.
Yönetim kurulu gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evrakýnýn muntazaman hazýrlanýp, tutulup
saklanmasýndan ve gelir-gider hesabý ile yýllýk bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazýrlanýp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve Birlik memurlarý ortaklýk iþlemleri dýþýnda kendisi veya üyeleri ve Birlik memurlarý
ortaklýk iþlemleri dýþýnda kendisi veya baþkasý namýna, bizzat veya dolaylý olarak Birlikte, Birlik konusuna
giren bir ticari muamele yapamaz.
Yönetim kurulu Üyeleri ve temsile yetkili þahýslar, genel kurulun devredemeyeceði yetkileri kullanamaz.
Yönetim kurulu Üyeleri kendi kusurlarýndan ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, Birliðe tazmin
etmekle yükümlüdürler. Kusurlu olmadýðýný ispat eden üyeler ile karara muhalif kalýp durumu hemen denetim
kuruluna yazýlý olarak bildiren veya özürü nedeniyle toplantýda hazýr bulunmayan üyeler sorumluluktan
kurtulurlar. Görevi sona eren üyenin iþ gördüðü zamana ait sorumluluðu ayrýlýþ tarihinden itibaren 5 yýl
devam eder.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 47- Yönetim kurulu baþkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sýfatla yapacaklarý hizmet için aylýk
ücret veya katýlacaklarý her toplantý için bir huzur hakký ve yapacaklarý görev seyahatleri için yolluk ödenir.
Ödemenin miktar ve þekli genel kurulca kararlaþtýrýlýr.
Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaþtýrýlan yukarýdaki nev'i ve miktadýn dýþýnda hiçbir ödeme
yapýlamaz.
Murahhas Üye:
Madde 48- Yönetim kurulu kararý ile üyelerden bir veya birkaçý Birliði temsil yetkisine haiz murahhas üye
seçilebilir.
Murahhas üyelerin seçilmesi ve deðiþtirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.
Müdür ve Diðer Personel:
Madde 49- Yönetim kurulu, Birliðin mali ve idari iþlerini yürütmek üzere bir müdür ile Birlik iþlerinin gerekli
kýldýðý diðer personeli istihdam edebilir.
Bunlar kendi kusurlarýndan ileri gelen zararlardan sorumludur. Ýstildam edilecek personelin nitelik ve görevleri
yönetim kurulu kararý
ile belirlenir.
Bütçede belirtilmek þartý ile bu personele yönetim kurulunca tesbit edilecek ücret verilir.
DENETÝM KURULU: Seçimi ve Süresi:
Madde 50- Genel kurulunca en az ý yýl için temsilciler arasýndan veya dýþardan en az 2 veya daha fazla
denetim kurulu üyesi ile bir o kadarda yedeði seçilir. Genel kurulca böyle bir süre belirlenmemiþse bir yýl
için seçilmiþ sayýlýr. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir. Genel kurul denetim kurulu üyelerini her zaman
deðiþtirebilir.
Seçilme Þartlarý:
Madde 51- Denetim kurulu üyelerinde aþaðýdaki þartlar aranýr:
1. Türk vatandaþý olmak ve medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak,
2. Türk Ceza Kanunu'nun zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, görevi kötüye kullanma, sahtekarlýk, hýrsýzlýk ve
dolandýrýcýlýk, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlara iliþkin hükümleri
ile 1163 Sayýlý Kooperatifler Kanunu'na göre mahkum olmak,
3. Ayný zamanda Birlikte yönetim kurulu üyesi, Birlik personeli ve Birlik personeli ile üçüncü derece dahil
kan ve sýhri hýsým olmamak, yönetim kurulu üyeleri ile aralarýnda iþ ortaklýðý bulunmamak,
Görev ve Yetkileri:
...
Madde 52- Denetim kurulunun baþlýca görev ve yetkileri þunlardýr:
ý. Yýllýk bilanço ve sonuç hesaplarýný inceleyerek bu husustaki görüþlerini birlikte veya tek baþýna genel
kurula bir raporla bildirmek,
2. Birlik iþlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayýtlarýn düzenli olarak tutulmasýný saðlamak amacýyla en
az 3 ayda bir defa Birliðin defterlerini incelemek,
3. En az 3 ayda bir defa Birliðin nakit mevcudu ile menkul deðerlerini kontrol etmek,
4. Bütçe, Bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
5. Yönetim Kurulu'nun ihmali halinde genel kurulu olaðan veya olaðanüstü toplantýya davet etmek,
6. Yönetim kurulu üyelerinin Kanun ve Anasözleþme hükümleri ile iyiniyet esaslarýna uygun davranmalarýna
nezaret etmek,
7. Yönetim kurulu üyelerinin gerekli þartlarý taþýyýp taþýmadýklarýný araþtýrmak, toplantý nisabýnýn kaybedilmesi
halinde boþalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çaðýrmak,
8. Birlik ortaklarýnýn yönetim kurulu üyeleri ve Birlik personeli hakkýndaki þikayetlerini incelemek ve
inceleme sonucu yýllýk raporunda açýklamak,
9. Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantýlarý gündemine koydurmak.

Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde iþlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlýklarý, kanun ve
Anasözleþmeye aykýrý hareketleri bundan sorumla olanlarýn baðlý bulunduklarý organa ve gerekli hallerde
ayný zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu ve genel kurul toplantýlarýna katýlýrlar. Ancak, yönetim kurulu
toplantýlarýnda oy kullanamazlar.
Sorumluluk
Madde 53- Denetim kurulu üyeleri kanun ve anasözleþme ile kendilerine yüklenen görevleri hiç veya gereði
gibi yapmamalarýndan doðan zararlardan dolayý kusursuz olduklarýný ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.
Bunlar, görevleri sýrasýnda öðrendikleri ve açýklamasýnda Birlik veya ortak kooperatifler için zarar umulan
hususlarý açýklayamazlar.
Ayrýca, ortaklýk iþlemleri dýþýnda kendi þahýslarýný ilgilendiren hususlarda birlikle iþ yapamazlar.
Denetim Kurulu Üyeliðinin Boþalmasý:
Madde 54- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun ve anasözleþmede belirtilen þartlarý taþýmadýklarý veya sonradan kaybettikleri anlaþýlanlarýn üyelikleri
kendiliðinden sona erer. Üyeliðin herhangi bir nedenle boþalmasý halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri
geçer. Yedeklerle beraber üye sayýsý genel kurulca belirlenen sayýsýnýn altýna düþtüðü taktirde mevcut üye
veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedeklerde dahil toptan
boþalma olursa Türk Ticaret Kanununun 351. maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.
Denetim Kumlu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 55- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarý ile ödeme þekli, genel kurul tarafýndan tesbit
olunur.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
BÝRLÝÐÝN HESAPLARI VE DEFTERLERÝ
HESAPLAR
Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesaplan:
Madde 56- Birliðin hesap dönemi takvim yýlýdýr. ilk faaliyete geçildiði yýldaki hesap dönemi Birliðin kurulduðu
tarihten baþlar ve ayný yýlýn 31 aralýk tarihinde sona erer.
Yönetim kurulu her yýl 31 aralýk tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider farký hesaplarýný
hazýrlayýp genel kurul toplantýsýndan en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri
bunlarý en çok 10 gün içinde inceleyerek müþtereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade
ederler. Bilanço ve netice hesaplarý genel kurul toplantýsýndan en az 15 gün önce Birlik merkezinde ortak
kooperatiflerin temsilcilerinin incelenmesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.
Gelir-Gider Farký ve Daðýtýmý:
Madde 57- Gelir-gider garký genel kurulca onaylanan yýllýk bilançoya göre tesbit edilir.
Gelir-Gider müspet farkýnýn:
ý. %20'si yedek akçeye,
2. %5'i fevkalede yedek akçeye,
3. %l'i 1163 sayýlý kanunun 94. maddesi uyarýnca Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý emrindeki fona,
4. %5O'si yatýrým ve geliþtirme fonuna
5. %14'0 ortaklar ve Birlik personeli için sosyal yardým fonuna,
6. %10'u eðitim fonuna, ayrýlýr.
7. Yedek akçeler ortaklara daðýtýlamaz. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez.
Sermaye üzerinden kazanç daðýtýlamaz. Birlik yalnýz ortaklarýyla iþ yapar.
Yatýrým ve Geliþtirme Fonu:
Madde 58- Bu fon Birliðin amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi için yapýlacak yatýrýmlarda kullanýlýr.

Fon gelirleri:
1. Müspet gelir-gider farkýndan ayrýlacak %50'lerden,
2. Devlet kurum ve müesseselerince yapýlacak yardým ve diðer baðýþlardan meydana gelir.
Sosyal Yardým Fonu:
Madde 59- Birliðin personeli için yardým kuruluþlarý oluþturmak ve bunlarý iþletmek amacý ile bir Sosyal
Yardým Fonu tesis olunur. Bu fon müsbet gelir-gider farkýndan ayrýlacak % 14'lerden meydana gelir ve ortak
kooperatifler ile Birlik personeli için sosyal faaliyetlerde kullanýlýr.
Eðitim Fonu:
Madde 60- Bu fon müsbet gelir-gider farkýndan ayrýlacak %10'lardan meydana gelir ve eðitim iþlerinde
kullanýlýr.
DEFTERLER:
Tutulacak Defterler:
Madde 61- Birlikte aþaðýdaki defterlerin tutulmasý zorunludur:
1. Yevmiye defteri,
2. Defteri kebir,
3. Envanter defteri,
4. Karar defteri,
5. Ortaklar defteri.
Birlikte bu defterlerden baþka, kasa defteri ve iþin mahiyet ve öneminin gerektirdiði diðer defterler de tutulur.

ALTINCI BÖLÜM
DAÐILMA VE TASFÝYE
Birleþme ve Devir:
Madde 62- Genel Kurul, Birliðin konu ve amaçlarý ile ilgili diðer bir birlikte birleþmesine ve bir kamu tüzel
kiþisine ya da herhangi bir derneðe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 Sayýlý Kanunun 84. ve
85. maddelerine göre iþlem yapýlýr.
Daðýlma Sebepleri:
Madde 63- Birlik aþaðýdaki hallerde daðýlýr:
ý. Ortak sayýsýnýn 7' den aþaðý düþmesi halinde,
2. Genel kurul kararýyla,
3. Ýflasýn açýlmasýyla,
4. Kanunlarda öngörülen diðer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn mahkemeden alacaðý karar üzerine,
5. Diðer bir Birlikle birleþmesi veya devralýnmasý suretiyle,
6. Üç yýl olaðan genel kurulunu yapmamasý halinde,
7. Amacýna ulaþmak imkanýnýn kalmadýðýnýn Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn tesbiti halinde mahkemeden
alacaðý kararla daðýlýr.
Tasfiye Kurulu:
Madde 64- Tasfiye kurulu genel kurul tarafýndan seçilecek en az 2 kiþiden oluþur. Genel kurul bu hususta
Yönetim Kurulu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme
yapýlmadýðý taktirde tasfiye iþlerini yönetim kurul yürütür. Bunlar, genel kurulca her zaman azil ve yerlerine
yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarýdaki fýkraya göre oluþturulmasýna imkan bulunmamasý halinde ortaklardan birinin
baþvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurlarý atanabileceði gibi, ortaðýn talebine istinaden, tasfiyeye
memur kiþilerin haklý sebepler dolayýsýyla azlý ile yerlerine yenilerinin atanmasýna da karar verilebilir.

1163 Sayýlý Kanununun 56. maddesinin ý. fýkrasýnýn 3. bendi ile 62. maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri
hakkýnda da uygulanýr. Tasfiye kurulu üyelerini tayin eden merci tarafýndan tesbit edilecek miktarda ücret
ödenir.
Yönetim kurulu tasfiye memurlarýný Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir.
Tasfiye Memurlarýnýn Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi:
Madde 65- Tasfiye kurulu, tasfiye iþlerinin biran önce bitirilmesi için çalýþmakla yükümlü olup, tasfiye
iþlemlerine iliþkin görevlerini aþaðýdaki þekilde yürütür:
ý. Daðýlma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede
birer hafta ara ile üç defa yaptýrýlacak ilan la alacaklýlar tasfiyeden haberdar edilerek bir yýl içinde alacaklarýný
beyana davet edilir.
2. Tasfiye süresince Birlik Unvaný "Tasfiye Halinde" ibaresi ilave edilerek kullanýlýr.
3. Birlik genel kurulu aksine karar vermiþ olmadýkça tasfiye memurlarý menkul mallarý pazarlýk veya açýk
artýrma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satýlma þekli genel kurul kararýyla belirlenir.
4. Tasfiye memurlarý göreve baþladýklarý zaman, Birliðin daðýlma kararýnýn verildiði tarihteki durumu
inceleyerek varlýklarý, alacaklarý, borçlarý gösterir bir envanter defteri ile açýlýþ bilançosu hazýrlar, ayrýca
Birliðin mevcut ortaklarý ile bunlarýn alacak ve borç durumlarýný gösterir bir cetvel tanzim edilir.
5. Birliðin eskiden baþlamýþ olup da henüz bitirilmemiþ iþlerinden tamamlanmasý mümkün olanlar tamamlanýr,
taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiðinde ödenmemiþ sermayeler tahsil edilir.
6. Birlik borçlarýnýn mevcutlarýndan fazla olmasý halinde tasfiye memurlarý durumu mahkemeye bildirir.
7. Tasfiye sýrasýnda tasfiye kurulu kararlarýnýn yeralacaðý bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim
kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanýlýr.
8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yýl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazýrlanýr
ve genel kurula sunulur.
9. Gayrimenkul satýþýnýn görüþüleceði toplantýlar hariç olmak üzere tasfiye süresince yapýlacak genel kurul
toplantýlarýnda toplantý nisabý aranmaz.
10. Birlikten alacaklý olduklarý bilinenlerin alacak tutarlarý ile muaccel olmayan ve tartýþmalý olan borçlara
karþýlýk düþen meblað notere tevdi olunur.
11. Birliðin borçlarýnýn ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar daðýlma anýnda kayýtlý ortaklar
veya hukuki halefleri arasýnda ödenmiþ sermayeleri ile orantýlý olarak daðýtýlýr.
12. Tasfiyenin sona ermesi üzerine Birlik ünvanýnýn sicilden silinmesi tasfiye memurlarýnca Sicil Memurluðundan
talep edilir.

YEDÝNCÝ BÖLÜM
ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER
Bakanlýk ile Diðer Kurum ve Kuruluþlarýn Denetimi:
Madde 66- Birlik sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn denetimine tabidir. Birlik görevlileri, Birliðe ait mal, para
ve para hükmündeki kaðýtlarý
ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiðinde müfettiþlerine, kooperatif kontrolörlerine ve
kredi kuruluþlarýnýn denetim görevlilerine göstermek, saymasýna ve incelemesine yardýmda bulunmak,
istenilen bilgileri gerçeðe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doðru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
Siyasi Faaliyet Yasaðý:
Madde 67- Birlik, siyasi maksatlý veya güvenlik, asayiþ ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez
ve Birlik faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez.
Birlik siyasi partilerden ve teþekküllerden veya birinci fýkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kiþi ve
teþekküllerden herhangi bir surette maddi yardým kabul edemez, bunlara maddi yardýmda bulunamaz. Birliðin yönetim ve denetim kurullarý Birliði temsilen siyasi partilerin yapacaklarý her türlü toplantýlara katýlamazlar.
Ýlan ve Reklamlar:
Madde 68- Birlikçe tanýtým amacýyla yapýlacak ilan, reklam ve açýklamalar eksik ve gerçeðe aykýrý olamayacaðýn
gibi yanýltýcý bilgi ve unsurlarý taþýyamaz.

Kanun Hükümlerinin Uygulanmasý:
Madde 69- Bu, Anasözleþmede açýklýk olmayan hallerde 1163 Sayýlý Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret
Kanunu'nun anonim þirketlere ait hükümleri uygulanýr.
Birliðin ilk Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri:
Madde 70- Ýlk genel kurul toplantýsýna kadar görev yapmak üzere Ek l' deki kurucu ortaklar yönetim ve
denetim kurulu üyeliðine seçilmiþlerdir.
Kurucular:
Madde 71- Ek l1'de isimleri, kooperatif Unvanlarý, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye paylan ile imzalan
bulunan:
ý. Kurucu ortaklar bu anasözleþmenin 14. maddesinde belirtilen ortaklýk þartlarýný taþýdýklarýný,
2. Ýlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu Uyeleri, bu anasözleþmenin 40. ve 50. maddelerinde belirtilen
seçilme þartlarýný taþýdýklarýný, beyan ederler.
ÝLK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR
AÞAÐIDA ADLARI Y AZILI ORTAKLAR
YÖNETÝM VE DENETÝM KURULLARI ÜYELÝKLERINE
SEÇÝLMÝÞLERDÝR.
YÖNETÝM KURULU
ÜYELERÝ

ORTAK KOOPERATÝFÝN ADI

S. S. Eryaman Portakal Çiçeði Konut Yapý Koop.
S. S. Þahinbey Konut Yapý Koop

Kazým Þahin

S. S. Kuþburnu Güzelevler Konut Yapý Koop

Hasan Ayten

S. S. Eryaman Özen Kent Konut Yapý Koop.

Cemil Kahya

S. S. Angora Arsa ve Konut Yapý Koop.

Gülay Bayrak

S. S. Isý Kent Konut Yapý Koop
S. S. Ersan Konut Yapý Koop.

Yüksel Þelale Akýn
Halil Erdoðan

ORTAK KOOPERATÝFÝN ADI

DENETÝM KURULU
ÜYELERÝ

S. S. Eryaman GüIen Kent Konut Yapý Koop.

Cihat Emre

S. S. Akkonak Konut Yapý Koop

NO

Mehmet Aksoy

KURUCU KOOPERATÝFLERÝN ADI

MERKEZÝ

Recai Ertuðrul

TEMSÝLE YETKÝLÝNÝN
ADI SOYADI

YÜKLENÝLEN
ORTAKLIK PAYI

ÖDENEN
PAY MÝKTARI

1

S. S. Eryaman Portakal Çiçeði Konut Yapý Koop

ANKARA

Mehmet Aksoy

500.000

500.000

2

S. S. Þahinbey Konut Yapý Koop.

ANKARA

Kazým Þahin

500.000

500.000

3

S. S. Kuþburnu Güzelevler Konut Yapý Koop.

ANKARA

Hasan Ayten

500.000

500.000

4

S. S. Eryaman Özenkent Konut Yapý Koop.

ANKARA

Cemil Kahya

500.000

500.000

5

S. S. Angora Arsa Ve Konut Yapý Koop.

ANKARA

Gülay Bayrak

500.000

500.000

6

S. S. Eryaman Gülenkent Konut Yapý Koop.

ANKARA

Cihat Emre

500.000

500.000

7

S. S. Isýkent Konut Yapý Koop.

ANKARA

Yüksel Þelale Akýn

500.000

500.000

8

S. S. Ersan Konut Yapý Koop.

ANKARA

Halil Erdoðan

500.000

500.000

9

S. S. Akkonak Konut Yapý Koop.

ANKARA

Recai Ertuðrul

500.000

500.000

