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Tel: (224) 270 00 00 
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Bursa Ecza-Koop.’un 30.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca;  
 
Eczacılık fakültelerinden mezun olduktan sonra ilk kez serbest eczane açarak eczanemin açılışını 
kooperatiften yapacağım için ödemekle yükümlü olduğum 100,00 TL sermaye payını peşin olarak nakden 
ve *9.000,00 TL.* tutarındaki kooperatifi geliştirme fonu borcumu ortak olduğum yılı takip eden yılın 
sonundan başlamak kaydı ile her yılın sonunda *1.800,00 TL.* olacak şekilde 5 eşit taksitte kooperatife 
nakden ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 
Ek-1 -Yeni Eczane Açılış Koşulları Bildirim Formu 

____/____/20___ 

(Ad-Soyad, Kaşe, İmza) 

 

Kooperatife ortak olmak için ödemekle yükümlü olduğum *9.000,00 TL.* tutarındaki kooperatifi geliştirme 
fonu borcumu ortak olduğum yılı takip eden yılın sonundan başlamak kaydı ile her yılın sonunda *3.000,00 
TL.* olacak şekilde 3 eşit taksitte kooperatife nakden ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

   

____/____/20___ 

(Ad-Soyad, Kaşe, İmza) 

 

30.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul kararı: 

Madde 14 – 31/12/2022 tarihine kadar kooperatife ortak olmak isteyenlerin 30.06.2021 tarihli genel 
kurul kararı doğrultusunda ortaklığa alınmalarına, 
  
01/01/2023 tarihinden sonra kooperatife ortak olmak isteyenlerin 100,00 TL’si sermaye payı, 9.000,00 
TL’si kooperatifi geliştirme fonu için olmak üzere 9.100,00 TL. bedel ile ortaklığa alınmalarına, 
  
01/01/2023 tarihinden sonra Kooperatife yeni ortak olan ve ilk kez serbest eczane açarak eczanesinin 
açılışını kooperatiften yapan ortaklardan sermaye payı olan 100,00 TL’nin peşin alınıp, kalan kısmın 
ortağın ortak olduğu yılı takip eden yılın sonundan başlamak kaydı ile her yılın sonunda 1.800,00 TL. 
olacak şekilde 5 eşit taksitte tahsil edilmesine, taksitlerin tamamı ödenmeden ortaklığı devir dışındaki 
bir nedenle sona eren ortaklardan kalan taksit tutarlarının tamamının ortaklıklarının sona erdiği tarihte 
peşin olarak tahsil edilmesine, ilk kez serbest eczane açarak eczanesinin açılışını kooperatiften yapan 
ortaklar dışında kooperatife ortak olacaklardan sermaye payı olan 100,00 TL’nin peşin alınıp, kalan 
kısmın ortağın ortak olduğu yılı takip eden yılın sonundan başlamak kaydı ile her yılın sonunda 
3.000,00TL. olacak şekilde 3 eşit taksitte tahsil edilmesine, taahhüt ettikleri ödemeleri zamanında 
yapmayan ortaklarla ilgili Ana Sözleşmenin 14. Maddesi uyarınca işlem yapılmasına karar verilmiştir. 


