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Kooperatifimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2015 Pazar günü, 55 ortağın asaleten, 31 ortağın vekâleten
katılımıyla yapılmıştır.
13 Nisan 2015 tarihinde sizlere gönderilen genel kurula davet yazımızdaki, gündem maddeleri tek tek Genel Kurulda
görüşülmüş olup, alınan kararlardan ilgili olanlar aşağıya çıkarılmıştır.
1.
Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları okunarak müzakereleri yapılmış ve ayrı ayrı
oylanarak her ikisi de oy birliği ile kabul ve ibra edilmiştir.
2.
01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arası dönemi için düzenlenmiş olan işletme ayrıntılı Gelir Tablosu ve
Bilanço, Gelir-Gider farkı hesabı ile Tahmini Bütçe incelenip tartışılmış ve tamamı oy birliği ile kabul edilmiştir.
Ortaklarımızın gösterdiği güven ve uyuma teşekkür ederiz.
3.
Ortaklık aidatları arttırılmamış ve eskiden olduğu gibi aylık 25.00 TL. olarak ödenecektir. Zamanında
ödenmeyen aidatlar ve borçlar için de, aylık % 2,5 gecikme cezası alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
4.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin Yönetim Kurulunun teklifine göre arttırılmadan
geçen yıllardaki olduğu gibi ödenmesine karar verilmiştir.
5.
Görev süreleri dolan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için yeniden seçim yapılmış ve aşağıda isimleri yazılı
üyeler genel kurulca, iki yıllık süre için görevlendirilmiştir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ercan ERGÜN
Osman Nuri TURAN
Adil ARAL
Zehra ASLANER
Bayram Ali TAŞDEMİR

İnşaat Mühendisi
Em. Öğrt. Albay
Em Öğrt.
S. Muhasebeci
Em. Bankacı

DENETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan
II. Başkan
Genel Sekreter
Muhasip Üye
Üye

Ömer Lütfi GÜLTEKİN
Em. Albay
Mehmet Levent KAYALILAR Muhasebeci

6. Bu yılki olağan genel kurul toplantısında okunan faaliyet raporu ekte gönderilmiş olup, ayrıca kooperatifimize ait
web sitesinde aynen yayınlanmıştır. (www.erkoerler.net)
7. Ortaklarımızdan gelen talep üzerine, genel kurul toplantısı bitiminde otobüs tutularak, arsalarımızı ve açılan
yolları görmek üzere araziye gidilmiştir.
8. Genel kurula katılan üyelerimize, yönetimce hazırlatılan hava çekimleri ve planlama hakkında bilgi ile açılan tüm
yolları ayrıntılı olarak gösteren video gösterilmiştir. Üyelerimizce çok beğenilen bu video da, yine web sitemizde
yayınlanmıştır.
Değerli ortaklar; aidatlar gönderilirken ortağın ADI, SOYADI ve ORTAK NUMARASININ havale dekontuna
mutlaka yazılması gerekmektedir. Çünkü isimsiz veya yakınının, yada başkasının adı ile gönderilen aidatlar
karışıklıklara sebep olmaktadır.
Adresi değişen ortaklarımızın son ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİ de zamanında ve acilen kooperatife bildirmeleri
gerekmektedir.
Kooperatifimizin Ana sözleşmesinin 16. Maddesine göre; Ölen ortağın mirasçılarının veraset ilamı ile birlikte 3
ay içerisinde mutlaka, kooperatifle irtibat kurmaları gerekmektedir.
Ortakların borç durumları aşağıya çıkarılmıştır. Aidat ve borçların zamanında gönderilmesini önemle rica
ediyoruz. Arazimiz ile ilgili gelişmeler oldukça ortaklarımız haberdar edilecektir.
Genel Kurul da alınan kararlar doğrultusunda sizlere layık bir şekilde görevlerimizi yapacağımızı bildirir, sağlıklı
günler diler, saygılarımızı sunarız.

Yönetim Kurulu Adına
Adil ARAL
O. Nuri TURAN
Genel Sekreter
Başkan
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